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Amendement 365
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Om belangenconflicten te voorkomen, 
stellen de lidstaten regels vast om ervoor 
te zorgen dat verzekeringstussenpersonen 
en werknemers van 
verzekeringsondernemingen de klant 
meedelen of:
i) zij tussenpersonen zijn die een klant 
vertegenwoordigen en, indien 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, dit 
wordt verstrekt op onafhankelijke basis en 
op grond van een onpartijdige analyse 
van een toereikend aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten;
ii) zij tussenpersonen zijn die voor en uit 
naam van een of meerdere 
verzekeringsondernemingen handelen en, 
indien verzekeringsadvies wordt verstrekt, 
dit wordt verstrekt op grond van een 
analyse van de door een of meerdere 
verzekeringsondernemingen aangeboden 
producten; of
iii) zij werknemers van een 
verzekeringsonderneming zijn en, indien 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, dat dit 
uitsluitend wordt verstrekt op grond van 
een analyse van de door de 
verzekeringsonderneming aangeboden 
producten.

Or. en

Amendement 366
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid -1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Om belangenconflicten te voorkomen, 
stellen de lidstaten regels vast om ervoor 
te zorgen dat verzekeringstussenpersonen 
en werknemers van 
verzekeringsondernemingen de klant 
meedelen of:
i) zij tussenpersonen zijn die een klant 
vertegenwoordigen en, indien 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, dit 
wordt verstrekt op onafhankelijke basis op 
grond van een onpartijdige analyse van 
een toereikend aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten;
ii) zij tussenpersonen zijn die voor en uit 
naam van een of meerdere 
verzekeringsondernemingen handelen en, 
indien verzekeringsadvies wordt verstrekt, 
dit wordt verstrekt op grond van een 
analyse van de door een of meerdere 
verzekeringsondernemingen aangeboden 
producten; of
iii) zij werknemers van een 
verzekeringsonderneming zijn en, indien 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, dat dit 
uitsluitend wordt verstrekt op grond van 
een analyse van de door de 
verzekeringsonderneming aangeboden 
producten.

Or. en

Amendement 367
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Om belangenconflicten te voorkomen, 
stellen de lidstaten regels vast om ervoor 
te zorgen dat verzekeringstussenpersonen 
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en werknemers van 
verzekeringsondernemingen de klant 
meedelen of:
i) zij tussenpersonen zijn die een klant 
vertegenwoordigen en, indien 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, dit 
wordt verstrekt op grond van een 
onpartijdige analyse van een toereikend 
aantal op de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten;
ii) zij tussenpersonen zijn die voor en uit 
naam van een of meerdere 
verzekeringsondernemingen handelen en, 
indien verzekeringsadvies wordt verstrekt, 
of dit wordt verstrekt op grond van een 
analyse van de door een of meerdere 
verzekeringsondernemingen aangeboden 
producten; of
iii) zij werknemers van een 
verzekeringsonderneming zijn en, indien 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, dat dit 
uitsluitend wordt verstrekt op grond van 
een analyse van de door de 
verzekeringsonderneming aangeboden 
producten.

Or. en

Amendement 368
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een verzekeringsovereenkomst
gesloten wordt , verstrekt de
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden 
verzekeringstussenpersonen – de klant ten 
minste de volgende informatie:

1. Voordat een verzekeringsovereenkomst
of een verzekeringspakket afgesloten
wordt, verstrekt de
verzekeringstussenpersoon de klant ten 
minste de volgende informatie:
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Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd op één lijn te blijven met MiFID II.

Amendement 369
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een verzekeringsovereenkomst 
gesloten wordt , verstrekt de
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden 
verzekeringstussenpersonen – de klant ten 
minste de volgende informatie:

1. Voordat een verzekeringsovereenkomst 
gesloten wordt, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon de klant ten 
minste de volgende informatie:

Or. en

Amendement 370
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een verzekeringsovereenkomst 
gesloten wordt , verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden 
verzekeringstussenpersonen – de klant ten 
minste de volgende informatie:

1. Voordat een verzekeringsovereenkomst 
gesloten wordt, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon de klant ten 
minste de volgende informatie:

Or. en

Motivering

We hebben de verklaringsprocedure geschrapt. Het is onnodig het soort tussenpersoon te 
specificeren, aangezien "verzekeringstussenpersoon" iedereen omvat.
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Amendement 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) of hij een rechtstreekse of middellijke 
deelneming van 10 % of meer van de 
stemrechten of van het kapitaal van een 
bepaalde verzekeringsonderneming bezit;

a) of hij een rechtstreekse of middellijke 
deelneming aan de stemrechten of aan het 
kapitaal van een bepaalde 
verzekeringsonderneming bezit;

Or. de

Amendement 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) of een bepaalde 
verzekeringsonderneming of een bepaalde 
moedermaatschappij van een 
verzekeringsonderneming een 
rechtstreekse of middellijke deelneming 
van meer dan 10 % van de stemrechten of 
van het kapitaal van de 
verzekeringstussenpersoon bezit;

b) of een bepaalde 
verzekeringsonderneming of een bepaalde 
moedermaatschappij van een 
verzekeringsonderneming een 
rechtstreekse of middellijke deelneming 
aan de stemrechten of aan het kapitaal van 
de verzekeringstussenpersoon bezit;

Or. de

Amendement 373
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) dat hij adviseert op grond van een
onpartijdige analyse; of

i) dat hij adviseert op grond van een
beoordeling van de behoeften, financiële 
situatie en het belang van de klant; of

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd op één lijn te komen met MiFID II. 

Amendement 374
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) dat hij adviseert op grond van een
onpartijdige analyse; of

i) dat hij adviseert op onafhankelijke basis 
op grond van een analyse van een 
toereikend aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten; of

Or. en

Amendement 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) dat hij adviseert op grond van een 
onpartijdige analyse; of

i) dat hij onafhankelijk advies verstrekt op 
grond van een onpartijdige analyse; of

Or. de
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Amendement 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) dat hij adviseert op grond van een 
onpartijdige analyse; of

i) dat hij adviseert op onafhankelijke basis
op grond van een onpartijdige analyse; of

Or. en

Amendement 377
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) dat hij adviseert op grond van een 
onpartijdige analyse; of

i) dat hij adviseert op onafhankelijke basis
op grond van een onpartijdige analyse; of

Or. en

Amendement 378
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) dat hij een contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met een of meer 
verzekeringsondernemingen verzekerings
bemiddelingszaken te doen. In dat geval 
deelt hij tevens de namen van deze
verzekeringsondernemingen mee; of

ii) dat hij adviseert op grond van een 
analyse van een beperkt aantal 
verzekeringsproducten. In dat geval deelt 
hij de namen mee van de
verzekeringsondernemingen waarmee hij 
zaken doet of kan doen; of

Or. en
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Amendement 379
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) dat hij geen contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met een of meer 
verzekeringsondernemingen verzekerings
bemiddelingszaken te doen en niet 
adviseert op grond van een onpartijdige 
analyse. In dat geval deelt hij tevens de 
namen mee van de 
verzekeringsondernemingen waarmee hij 
zaken doet of kan doen;

iii) dat hij geen advies geeft;

Or. en

Amendement 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) dat hij geen contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met een of meer 
verzekeringsondernemingen verzekeringsb
emiddelingszaken te doen en niet adviseert 
op grond van een onpartijdige analyse. In 
dat geval deelt hij tevens de namen mee 
van de verzekeringsondernemingen 
waarmee hij zaken doet of kan doen;

iii) dat hij geen contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met een of meer 
verzekeringsondernemingen verzekeringsb
emiddelingszaken te doen en geen 
onafhankelijk advies verstrekt. In dat 
geval deelt hij tevens de namen mee van de 
verzekeringsondernemingen waarmee hij 
zaken doet of kan doen;

Or. de

Amendement 381
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) dat hij geen contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met een of meer 
verzekeringsondernemingen verzekeringsb
emiddelingszaken te doen en niet adviseert 
op grond van een onpartijdige analyse. In 
dat geval deelt hij tevens de namen mee 
van de verzekeringsondernemingen 
waarmee hij zaken doet of kan doen;

iii) dat hij geen contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met een of meer 
verzekeringsondernemingen verzekeringsb
emiddelingszaken te doen en niet adviseert 
op grond van een beoordeling van de 
behoeften van de klant. In dat geval deelt 
hij tevens de namen mee van de 
verzekeringsondernemingen waarmee hij 
zaken doet of kan doen;

Or. en

Amendement 382
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de aard van de vergoeding die hij met 
betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

Schrappen

Or. en

Amendement 383
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de aard van de vergoeding die hij met 
betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

Schrappen
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Or. en

Motivering

Indien een tussenpersoon een honorarium in rekening brengt, moet dit altijd aan de klant 
worden meegedeeld. De klant mag tevens geen informatie worden onthouden met betrekking 
tot commissies als onderdeel van hun besluitvormingsproces.

Amendement 384
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de aard van de vergoeding die hij met 
betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

d) de aard van de vergoeding die hij met 
betrekking tot de aangeboden of in 
overweging genomen
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

Or. en

Amendement 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de aard van de vergoeding die hij met 
betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

d) de aard en het bedrag van de 
vergoeding die hij met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst al dan niet 
rechtstreeks ontvangt;

Or. en

Amendement 386
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de aard van de vergoeding die hij met 
betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

d) de aard en de omvang van de 
vergoeding die hij met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

Or. de

Amendement 387
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de aard van de vergoeding die hij met 
betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

d) de precieze aard van de vergoeding die 
hij met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

Or. en

Amendement 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) of hij met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst werkt:

e) of hij met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst en alle 
voorgestelde nevendiensten of -producten 
werkt:

Or. en

Amendement 389
Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter e – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) op basis van een combinatie van i) en 
ii);

Schrappen

Or. en

Motivering

Onafhankelijk advies is sterk afhankelijk van de vergoeding van de tussenpersoon in de vorm 
van een door de klant betaald honorarium, aangezien de vergoeding van de tussenpersoon 
niet afhankelijk is van door de verzekeringsonderneming verstrekte commissie. 
Tussenpersonen kunnen zich nog steeds aan een specifieke verzekeraar verbinden, maar 
krentenpikkerij moet worden uitgesloten; ook om dubbele kosten voor de consument te 
voorkomen en concurrentie tussen tussenpersonen te bevorderen. Dit amendement is
gebaseerd op een voorstel van consumentenorganisaties.

Amendement 390
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) indien de tussenpersoon een 
vergoeding in natura ontvangt in verband 
met verzekeringsbemiddelingsactiviteiten, 
de aard en de directe en indirecte 
economische waarde van deze vergoeding.

Or. en

Amendement 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) of met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst de bron van de 
vergoeding is:
i) de verzekeringnemer;
ii) de verzekeringsonderneming;
iii) een andere 
verzekeringstussenpersoon;
iv) een combinatie van i), ii) en iii).

Or. en

Amendement 392
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) of met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst de bron van de 
vergoeding is:
i) de verzekeringnemer;
ii) de verzekeringsonderneming;
iii) een andere 
verzekeringstussenpersoon;
iv) een combinatie van i), ii) en iii).

Or. en

Amendement 393
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17– lid 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien de tussenpersoon een 
honorarium of enigerlei commissie zal 
ontvangen, het volledige bedrag van de 
vergoeding met betrekking tot de 
aangeboden of in overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

Schrappen

Or. en

Amendement 394
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien de tussenpersoon een 
honorarium of enigerlei commissie zal 
ontvangen, het volledige bedrag van de 
vergoeding met betrekking tot de 
aangeboden of in overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

Schrappen

Or. en

Amendement 395
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17– lid 1 – letter f



AM\926838NL.doc 17/176 PE504.393v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien de tussenpersoon een 
honorarium of enigerlei commissie zal 
ontvangen, het volledige bedrag van de 
vergoeding met betrekking tot de 
aangeboden of in overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

f) of met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst de bron van de 
vergoeding is:

i) de verzekeringnemer;
ii) de verzekeringsonderneming;
iii) een andere 
verzekeringstussenpersoon;
iv) een combinatie van i), ii) en iii).

Or. en

Amendement 396
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien de tussenpersoon een 
honorarium of enigerlei commissie zal 
ontvangen, het volledige bedrag van de 
vergoeding met betrekking tot de 
aangeboden of in overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

f) of met betrekking tot het 
verzekeringscontract de bron van de 
vergoeding is:

i) de verzekeringnemer;
ii) de verzekeringsonderneming;
iii) een andere 
verzekeringstussenpersoon;
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iv) een combinatie van i), ii) en iii).

Or. en

Motivering

In plaats van via tussenpersonen kan de consument bij de rechtstreekse verkoop over de 
vergoeding worden geïnformeerd. De verplichte bekendmaking van de vergoeding kan leiden 
tot een verhoging van het werkloosheidspercentage van 1-3%, omdat er minder vraag naar 
diensten van tussenpersonen zal zijn. Dit kan een stijging van de prijs van de verzekering tot 
gevolg hebben, alsmede een verminderde kwaliteit van de diensten van de tussenpersonen (ten 
gevolge van minder concurrentie). Een overmatige concentratie op de vergoeding kan tot 
gevolg hebben dat de consument minder aandacht heeft voor essentiële onderdelen van de 
verzekeringsovereenkomst, zoals verkoopkosten.

Amendement 397
Louis Michel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien de tussenpersoon een honorarium 
of enigerlei commissie zal ontvangen, het 
volledige bedrag van de vergoeding met 
betrekking tot de aangeboden of in 
overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

f) of de tussenpersoon een honorarium of 
enigerlei commissie zal ontvangen, op 
voorwaarde dat hij of zij gelijke 
concurrentievoorwaarden voor alle 
distributiekanalen waarborgt en, indien 
nodig en evenredig, een lidstaat de 
tussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op verzoek van 
de klant andere informatieverplichtingen 
kan opleggen.

Or. en

Amendement 398
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17– lid 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien de tussenpersoon een honorarium 
of enigerlei commissie zal ontvangen, het 
volledige bedrag van de vergoeding met 
betrekking tot de aangeboden of in 
overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

f) indien de tussenpersoon enigerlei 
commissie ontvangt in verband met 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten voor 
verzekeringsovereenkomsten zoals 
omschreven in bijlage I van Richtlijn 
2002/83/EG, het volledige geldbedrag van 
de commissie met betrekking tot de 
aangeboden of in overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag;

Or. en

Amendement 399
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien de tussenpersoon een honorarium 
of enigerlei commissie zal ontvangen, het 
volledige bedrag van de vergoeding met 
betrekking tot de aangeboden of in 
overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

f) indien de tussenpersoon een honorarium 
of enigerlei commissie zal ontvangen, een 
overzicht van de totale kosten, de 
nettoverzekeringspremie, alsook het 
volledige bedrag van de vergoeding met 
betrekking tot de aangeboden of in 
overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precieze bedragen kunnen worden 
vermeld, de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 
commissie of de combinatie van beide;

Or. de

Amendement 400
Corien Wortmann-Kool
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien de tussenpersoon een honorarium 
of enigerlei commissie zal ontvangen, het 
volledige bedrag van de vergoeding met 
betrekking tot de aangeboden of in 
overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

f) indien de tussenpersoon enigerlei 
economisch voordeel zal ontvangen, met 
inbegrip van een honorarium of een
commissie, het volledige bedrag van de 
vergoeding met betrekking tot de 
aangeboden of in overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

Or. en

Amendement 401
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien de tussenpersoon een honorarium
of enigerlei commissie zal ontvangen, het 
volledige bedrag van de vergoeding met 
betrekking tot de aangeboden of in 
overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

f) indien de tussenpersoon enigerlei
honorarium zal ontvangen, het volledige 
bedrag van het honorarium met betrekking 
tot de aangeboden of in overweging 
genomen verzekeringsproducten of, indien 
geen precies bedrag kan worden vermeld, 
de berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium;

Or. en

Amendement 402
Nils Torvalds
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) of met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst de bron van de 
vergoeding is:
i) de verzekeringnemer;
ii) de verzekeringsonderneming;
iii) een andere 
verzekeringstussenpersoon;
iv) een combinatie van i), ii) en iii).

Or. en

Amendement 403
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) indien de tussenpersoon een 
vergoeding in natura ontvangt in verband 
met verzekeringsbemiddelingsactiviteiten, 
de aard en de economische waarde van 
deze vergoeding

Or. en

Motivering

Het verzekeringsadvies moet uitsluitend gebaseerd zijn op het belang van de klant, niet op 
vergoedingsovereenkomsten of -vooruitzichten

Amendement 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) indien de tussenpersoon een andere 
vorm van vergoeding ontvangt in verband 
met verzekeringsbemiddelingsactiviteiten, 
de aard en de economische waarde van 
deze vergoeding;

Or. en

Amendement 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) het geldbedrag van enigerlei 
honorarium dat een 
verzekeringstussenpersoon de klant in 
rekening brengt.

Or. en

Amendement 406
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 
de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Schrappen
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Or. en

Amendement 407
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 
de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Schrappen

Or. en

Amendement 408
Louis Michel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 
de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Schrappen

Or. en
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Amendement 409
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 
de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Schrappen

Or. en

Amendement 410
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 
de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Schrappen

Or. en
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Amendement 411
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 
de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Schrappen

Or. en

Amendement 412
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 
de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

g) indien de tussenpersoon zal worden 
vergoed door een commissie, geldt dat hij:

(a) de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden gegeven, de 
berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;
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(b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie op te 
vragen.

Or. en

Amendement 413
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de
tussenpersoon bij de verzekeraar geplaatste 
verzekeringsovereenkomsten, de 
doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

g) Commissies op basis van het bereiken 
van overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar geplaatste 
verzekeringsovereenkomsten zijn 
verboden. Indien de tussenpersoon zal 
worden vergoed door een commissie, geldt 
dat hij de klant duidelijk moet informeren 
over het bedrag en de 
berekeningsgrondslag van een dergelijke 
commissie.

Or. en

Amendement 414
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar geplaatste 
verzekeringsovereenkomsten, de 
doelstellingen of drempels alsook de 

g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van vooraf
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de omvang 
van de door de tussenpersoon bij de 
verzekeraar geplaatste 
verzekeringsovereenkomsten.
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bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Or. en

Amendement 415
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de verkoopkosten met betrekking tot 
het verzekeringsproduct.

Or. en

Amendement 416
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt, 
in afwijking van lid 1, onder f), dat de 
tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot 
de in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

Schrappen

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;
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b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
vragen.

Or. en

Amendement 417
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt, 
in afwijking van lid 1, onder f), dat de 
tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot 
de in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

Schrappen

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;
b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
vragen.

Or. de

Amendement 418
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt, 
in afwijking van lid 1, onder f), dat de 
tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot 
de in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

Schrappen

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;
b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
vragen.

Or. en

Amendement 419
Louis Michel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt, 
in afwijking van lid 1, onder f), dat de 
tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot 
de in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

Schrappen

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
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berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;
b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
vragen.

Or. en

Amendement 420
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt, 
in afwijking van lid 1, onder f), dat de 
tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot 
de in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

Schrappen

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;
b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
vragen.

Or. en

Amendement 421
Sławomir Nitras
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt,
in afwijking van lid 1, onder f), dat de 
tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot 
de in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

Schrappen

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;
b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
vragen.

Or. en

Amendement 422
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt,
in afwijking van lid 1, onder f), dat de
tussenpersoon bij
verzekeringsovereenkomsten die niet tot de 
in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

2. Drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn geldt, met betrekking tot 
verzekeringsbemiddeling voor
verzekeringsovereenkomsten die niet tot de 
in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, dat een 
verzekeringstussenpersoon:
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Or. en

Amendement 423
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt, 
in afwijking van lid 1, onder f), dat de 
tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot de 
in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

2. Voor de tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot de 
in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, geldt dat hij,
voordat een verzekeringsovereenkomst 
gesloten wordt en indien hij zal worden 
vergoed door een honorarium of een 
commissie,

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de transparantie omtrent de vergoeding van 
verzekeringstussenpersonen te bevorderen.

Amendement 424
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;

Schrappen

Or. en
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Amendement 425
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;

Schrappen

Or. en

Amendement 426
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;

a) aan de klant het bedrag meedeelt,
oftewel alle daadwerkelijke kosten, 
bestaande uit de kosten voor het sluiten 
van de overeenkomst en de operationele 
bemiddelingskosten in geldelijke bedragen 
uitgedrukt. Indien het niet mogelijk is de 
operationele bemiddelingskosten in een 
geldelijk bedrag uit te drukken, worden 
deze kosten bekendgemaakt in de vorm 
van een percentage van de jaarlijkse 
bijdrage van de klant. De klant wordt via 
een jaarlijkse nota op de hoogte gebracht 
van de respectieve jaarlijkse kosten in een 
geldelijk bedrag uitgedrukt. De EAVB 
ontwikkelt op dit punt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen inzake 
commissies voor de verschillende 
categorieën verzekeringsproducten.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op de bijdrage van professor Schwintowski 
(Humboldtuniversiteit te Berlijn). Het is van groot belang de totale kosten bekend te maken 
(d.w.z. kosten met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst en operationele 
bemiddelingskosten) teneinde gelijke voorwaarden te creëren voor de consument, de 
tussenpersoon en de verzekeringsonderneming. Dankzij het voorgestelde amendement kan de 
consument de twee belangrijkste prijscomponenten van verzekeringsbemiddeling 
identificeren: (1) productprijs en (2) bemiddelingskosten. Dankzij de jaarlijkse bekendmaking 
van de totale kosten wordt de transparantie vergroot en kan de klant bepalen of het 
veranderen van tussenpersoon al dan niet voordelig voor hem is, hetgeen tevens de 
concurrentie tussen tussenpersonen en de advieskwaliteit bevordert.

Amendement 427
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;

a) aan de klant het bedrag van elke 
commissie of, indien geen precies bedrag 
kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van elke commissie 
meedeelt, indien de klant daarom verzoekt;

Or. en

Amendement 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het honorarium, 
de commissie of de combinatie van beide 
meedeelt, indien de klant daarom 

a) aan de klant het bedrag of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het honorarium, 
de commissie of de combinatie van beide 
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verzoekt; meedeelt;

Or. en

Amendement 429
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
vragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 430
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
vragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 431
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 

Schrappen
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ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Or. en

Amendement 432
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Schrappen

Or. en

Amendement 433
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 434
Louis Michel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Schrappen

Or. en

Amendement 435
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Schrappen

Or. en

Amendement 436
Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Schrappen

Or. en

Amendement 437
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Schrappen

Or. en

Amendement 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant op 
een transparante wijze ook in kennis van 
de aard en de omvang, alsook van de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Or. de

Amendement 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen alsmede elke voorgestelde 
nevendienst of elk voorgesteld 
nevenproduct.

Or. en

Amendement 440
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de klant uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst betalingen 
moet uitvoeren na het sluiten van die 
overeenkomst, deelt de
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon voor elk van 
die betalingen de in dit artikel bedoelde 
informatie mee.

Schrappen

Or. en

Amendement 441
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de klant uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst betalingen 
moet uitvoeren na het sluiten van die 
overeenkomst, deelt de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon voor elk van 
die betalingen de in dit artikel bedoelde 
informatie mee.

Schrappen

Or. en

Amendement 442
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de klant uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst betalingen 
moet uitvoeren na het sluiten van die 

Schrappen
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overeenkomst, deelt de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon voor elk van 
die betalingen de in dit artikel bedoelde 
informatie mee.

Or. en

Amendement 443
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de klant uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst betalingen 
moet uitvoeren na het sluiten van die 
overeenkomst, deelt de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon voor elk van 
die betalingen de in dit artikel bedoelde 
informatie mee.

Schrappen

Or. en

Amendement 444
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de klant uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst betalingen 
moet uitvoeren na het sluiten van die 
overeenkomst, deelt de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon voor elk van 
die betalingen de in dit artikel bedoelde 
informatie mee.

4. Indien de klant uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst na het sluiten 
van die overeenkomst andere betalingen 
moet uitvoeren dan die bedoeld zijn om de 
garantie te waarborgen, deelt de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon voor elk van 
die betalingen de in dit artikel bedoelde 
informatie mee.
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Or. en

Amendement 445
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de klant uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst betalingen moet 
uitvoeren na het sluiten van die 
overeenkomst, deelt de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon voor elk van 
die betalingen de in dit artikel bedoelde 
informatie mee.

4. Indien de klant uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst betalingen moet 
uitvoeren na het sluiten van die 
overeenkomst, deelt de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon de klant de 
nettoverzekeringspremie en het bedrag 
van de vergoeding mee, alsmede voor elk 
van die betalingen de in dit artikel 
bedoelde informatie.

Or. de

Amendement 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
wijze waarop een 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming zijn of haar 
personeel beloont en vertegenwoordigers 
of andere verzekeringstussenpersonen 
aanstelt niet botst met de verplichting zich 
voor de belangen van hun klanten in te 
zetten zoals omschreven in artikel 15, en 
schrijven voor dat alle redelijke stappen 
worden genomen om belangenconflicten 
te onderkennen en beheren die zich 
voordoen tussen henzelf of met elk 
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persoon die al dan niet rechtstreeks met 
hen en hun klanten verbonden is en om 
hiertoe doeltreffende organisatorische en 
administratieve regelingen te treffen.
Indien dergelijke regelingen ontoereikend 
zijn om redelijkerwijze te mogen 
aannemen dat de aanwezigheid van het 
conflict wordt voorkomen, weigert de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de 
verzekeringsovereenkomst, ongeacht de 
eventuele instemming van de klant.

Or. en

Amendement 447
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie is bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 34 met betrekking 
tot maatregelen om ervoor te zorgen dat 
verzekeringsondernemingen de in dit 
artikel neergelegde beginselen in acht 
nemen wanneer zij 
verzekeringsbemiddelings- of 
nevendiensten voor hun klanten 
verrichten, inclusief de voorwaarden 
waaraan de informatie moet voldoen om 
correct, duidelijk en niet misleidend te 
zijn, de details betreffende de inhoud en 
vorm van de informatie die aan de klanten 
wordt verstrekt met betrekking tot 
verzekeringsondernemingen en hun 
diensten, de criteria voor de beoordeling 
van verschillende emittenten en 
productaanbieders voor het verstrekken 
van verzekeringsadvies op onafhankelijke 
basis, en de criteria om te beoordelen of 
ondernemingen die "inducements" 
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ontvangen voldoen aan de verplichting 
om zich op loyale, billijke en professionele 
wijze in te zetten voor de belangen van 
hun klanten. In deze gedelegeerde 
handelingen wordt rekening gehouden 
met het volgende:
(a) de aard van de dienst die aan de klant 
of potentiële klant wordt aangeboden of 
voor hem wordt verricht, met 
inachtneming van de soort, het voorwerp, 
de omvang en de frequentie van de 
transacties;
(b) de aard van de aangeboden of in 
overweging genomen verzekerings- en 
verzekeringsbeleggingsproducten;
(c) de aard van de klant of potentiële 
klant.

Or. en

Motivering

Op dit moment vormen asymmetrie in de informatie van klanten en 
verzekeringstussenpersonen, alsmede betalingen van commissies door 
verzekeringsondernemingen aan tussenpersonen, een ernstige bedreiging voor de kwaliteit 
van advies inzake verzekeringsproducten. Dit vormt een belemmering voor een kosteneffectief 
en op middelen gericht productaanbod aan klanten. Vanwege de huidige status van het 
respectieve Europese politieke debat en ten behoeve van een doeltreffend en samenhangend 
regelgevend kader is een passende afstemming van IMD II op MiFID desalniettemin een 
doeltreffende aanpak.

Amendement 448
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verzekeringsondernemingen of -
tussenpersonen niet worden geacht aan 
hun verplichtingen overeenkomstig artikel 
24 of dit artikel te hebben voldaan indien 
zij, in het bijzonder, een andere persoon 
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dan de klant geld betalen of enigerlei 
provisie of commissie dan wel een niet-
geldelijke tegemoetkoming ontvangen in 
verband met de verlening van een 
verzekeringsbeleggings- of nevendienst 
door een andere partij dan de klant, 
behalve als de betaling van het 
honorarium of de commissie of de 
verstrekking van de niet-geldelijke 
tegemoetkoming is bedoeld om de 
kwaliteit van de aan de klant verleende 
dienst te verhogen en geen afbreuk doet 
aan de plicht van de 
verzekeringstussenpersoon of -
onderneming om zich op loyale, billijke en 
professionele wijze in te zetten voor de 
belangen van zijn of haar klanten, en:
(a) deze wordt overgedragen aan de 
belegger, vergezeld van documentatie 
waarin alle diensten en het daaraan 
gerelateerde honorarium of de daaraan 
gerelateerde commissie zijn opgesomd;
(b) deze de verrichting van 
verzekeringsbeleggingsdiensten mogelijk 
maakt of daarvoor noodzakelijk is, zoals 
bewaarloon, afwikkelings- en 
beursvergoedingen en wettelijke heffingen 
of juridische kosten, en die van nature 
niet kunnen botsen met de plicht van de 
verzekeringstussenpersoon of -
onderneming om zich op loyale, billijke en 
professionele wijze in te zetten voor de 
belangen van zijn of haar klanten; of
(c) de aanwezigheid, de aard en het 
bedrag ervan, of, indien het bedrag niet 
kan worden vastgesteld, de 
berekeningsmethode van dat bedrag, 
duidelijk aan de klant wordt meegedeeld 
op een alomvattende manier alvorens de 
dienst in kwestie te verlenen;
Niettemin bepalen de lidstaten dat de 
voorschriften van dit lid alleen zijn 
nageleefd indien de waarde van het 
honorarium, de commissie of de niet-
geldelijke tegemoetkoming aan de klant 
wordt overgedragen.
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Or. en

Motivering

Op dit moment vormen asymmetrie in de informatie van klanten en 
verzekeringstussenpersonen, alsmede betalingen van commissies door 
verzekeringsondernemingen aan tussenpersonen, een ernstige bedreiging voor de kwaliteit 
van advies inzake verzekeringsproducten. Dit vormt een belemmering voor een kosteneffectief 
en op middelen gericht productaanbod aan klanten. Vanwege de huidige status van het 
respectieve Europese politieke debat en ten behoeve van een doeltreffend en samenhangend 
regelgevend kader is een passende afstemming van IMD II op MiFID desalniettemin een 
doeltreffende aanpak.

Amendement 449
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Verzekeringsondernemingen 
bieden verzekeringstussenpersonen hun 
producten aan tegen de nettoprijs, d.w.z. 
in de vorm van netto verzekeringspolissen. 
Deze netto verzekeringsproducten mogen 
geen bemiddelingskosten bevatten.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de concurrentie op de verzekeringsbemiddelingsmarkt te 
bevorderen. Netto verzekeringsproducten (d.w.z. producten met een prijs zonder 
bemiddelingskosten) zouden een verbetering betekenen voor het productaanbod aan 
tussenpersonen die op honorariumbasis werken en geen commissies mogen ontvangen, en 
tevens de concurrentie onder tussenpersonen bevorderen. Dit amendement is gebaseerd op 
een bijdrage van professor Schwintowski (Humboldtuniversiteit te Berlijn).

Amendement 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

a) welke de geschikte criteria zijn om te 
bepalen hoe de vergoeding van de 
tussenpersoon – met inbegrip van 
voorwaardelijke provisies – aan de klant 
wordt bekendgemaakt als bedoeld in lid 1, 
onder f) en g), en lid 2;
b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 
commissie of de combinatie van beide te 
bepalen;
c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun vergoeding aan 
de klant bekend te maken.

Or. en

Amendement 451
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

a) welke de geschikte criteria zijn om te 
bepalen hoe de vergoeding van de 
tussenpersoon – met inbegrip van 
voorwaardelijke provisies – aan de klant 
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wordt bekendgemaakt als bedoeld in lid 1, 
onder f) en g), en lid 2;
b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 
commissie of de combinatie van beide te 
bepalen;
c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun vergoeding aan 
de klant bekend te maken.

Or. en

Amendement 452
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

a) welke de geschikte criteria zijn om te 
bepalen hoe de vergoeding van de 
tussenpersoon – met inbegrip van 
voorwaardelijke provisies – aan de klant 
wordt bekendgemaakt als bedoeld in lid 1, 
onder f) en g), en lid 2;
b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 
commissie of de combinatie van beide te 
bepalen;
c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun vergoeding aan 
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de klant bekend te maken.

Or. en

Amendement 453
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

a) welke de geschikte criteria zijn om te 
bepalen hoe de vergoeding van de 
tussenpersoon – met inbegrip van 
voorwaardelijke provisies – aan de klant 
wordt bekendgemaakt als bedoeld in lid 1, 
onder f) en g), en lid 2;
b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 
commissie of de combinatie van beide te 
bepalen;
c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun vergoeding aan 
de klant bekend te maken.

Or. en

Amendement 454
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

a) welke de geschikte criteria zijn om te 
bepalen hoe de vergoeding van de 
tussenpersoon – met inbegrip van 
voorwaardelijke provisies – aan de klant 
wordt bekendgemaakt als bedoeld in lid 1, 
onder f) en g), en lid 2;
b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 
commissie of de combinatie van beide te 
bepalen;
c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun vergoeding aan 
de klant bekend te maken.

Or. en

Amendement 455
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

5. De EAVB ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen ter 
specificatie van:

Or. en
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Amendement 456
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) welke de geschikte criteria zijn om te 
bepalen hoe de vergoeding van de 
tussenpersoon – met inbegrip van 
voorwaardelijke provisies – aan de klant 
wordt bekendgemaakt als bedoeld in lid 1, 
onder f) en g), en lid 2;

Schrappen

Or. en

Amendement 457
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 
commissie of de combinatie van beide te 
bepalen;

Schrappen

Or. en

Amendement 458
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 

Schrappen
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commissie of de combinatie van beide te 
bepalen;

Or. en

Amendement 459
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17– lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun vergoeding aan 
de klant bekend te maken.

Schrappen

Or. en

Amendement 460
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De EAVB legt deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
[...]* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om technische 
reguleringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.
_______________
* PB gelieve datum in te voegen: 18 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.
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Or. en

Amendement 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Bekendmaking van informatie

De lidstaten kunnen voor 
verzekeringsbemiddelaars en 
verzekeringsondernemingen 
verdergaande informatieverplichtingen 
opleggen of handhaven met betrekking tot 
het bedrag van de vergoeding, honoraria, 
commissies of niet-geldelijke 
tegemoetkomingen in verband met de 
verstrekking van advies, op voorwaarde 
dat de lidstaat gelijke 
concurrentievoorwaarden voor alle 
distributiekanalen waarborgt, de 
concurrentie niet verstoort en aan het 
recht van de Unie voldoet. 

Or. en

Amendement 462
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Advies, en normen voor de verkoop indien 
geen advies wordt verstrekt 

Advies, en normen

Or. en
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Amendement 463
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Advies, en normen voor de verkoop indien 
geen advies wordt verstrekt 

Advies en normen voor de verkoop

Or. fr

Amendement 464
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaand aan de sluiting van een
verzekeringsovereenkomst stelt de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden 
verzekeringstussenpersonen – of de 
verzekeringsonderneming , rekening 
houdend met de door de klant verstrekte 
informatie:

1. Indien voorafgaand aan de sluiting van 
een verzekeringsovereenkomst advies 
wordt verstrekt, stelt de 
verzekeringstussenpersoon op basis van
door de klant verstrekte informatie:

Or. en

Amendement 465
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaand aan de sluiting van een 
verzekeringsovereenkomst stelt de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 

1. Voorafgaand aan de sluiting van een 
verzekeringsovereenkomst stelt de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
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van verbonden verzekeringstussenpersonen 
– of de verzekeringsonderneming ,
rekening houdend met de door de klant
verstrekte informatie:

van verbonden verzekeringstussenpersonen 
– of de verzekeringsonderneming, op basis 
van een beoordeling van de belangen van 
de klant:

Or. en

Amendement 466
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaand aan de sluiting van een
verzekeringsovereenkomst stelt de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden verzekeringstussenpersonen 
– of de verzekeringsonderneming , 
rekening houdend met de door de klant 
verstrekte informatie:

1. Indien voorafgaand aan de sluiting van 
een verzekeringsovereenkomst advies 
wordt verstrekt, omschrijft de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden verzekeringstussenpersonen 
– of de verzekeringsonderneming, op basis 
van door de klant verstrekte informatie:

Or. en

Amendement 467
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaand aan de sluiting van een 
verzekeringsovereenkomst stelt de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden verzekeringstussenpersonen 
– of de verzekeringsonderneming ,
rekening houdend met de door de klant 
verstrekte informatie:

1. Voorafgaand aan de sluiting van een 
verzekeringsovereenkomst omschrijft de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden verzekeringstussenpersonen 
– of de verzekeringsonderneming, op basis 
van door de klant verstrekte informatie:

Or. en
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Amendement 468
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verlangens en behoeften van deze 
klant vast ;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 469
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verlangens en behoeften van deze 
klant vast ;

a) de verwachtingen en behoeften van deze 
klant met betrekking tot zijn 
verzekeringsdekking vast;

Or. de

Amendement 470
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) en legt hij of zij aan de klant de
elementen uit waarop eventueel aan de 
klant verstrekt advies over een bepaald 
verzekeringsproduct is gebaseerd.

b) en legt hij of zij aan de klant de
elementen uit waarop het aan de klant
verstrekte advies over een bepaald 
verzekeringsproduct is gebaseerd.

Or. en



AM\926838NL.doc 57/176 PE504.393v01-00

NL

Amendement 471
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) en legt hij of zij aan de klant de
elementen uit waarop eventueel aan de 
klant verstrekt advies over een bepaald 
verzekeringsproduct is gebaseerd.

b) en legt hij of zij aan de klant de
verschillende verzekeringspolissen uit die 
hij/zij heeft geëvalueerd en de 
elementen waarop eventueel aan de klant 
verstrekt advies over een bepaald 
verzekeringsproduct is gebaseerd.

Or. en

Amendement 472
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) en legt hij of zij aan de klant de 
elementen uit waarop eventueel aan de 
klant verstrekt advies over een bepaald 
verzekeringsproduct is gebaseerd.

b) en legt hij of zij aan de klant de 
elementen uit waarop het aan de klant 
verstrekte advies over een bepaald 
verzekeringsproduct gebaseerd is.

Or. fr

Amendement 473
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) en legt hij of zij aan de klant de 
elementen uit waarop eventueel aan de 
klant verstrekt advies over een bepaald 

b) voor de klant de elementen vast waarop 
het aan de klant verstrekte advies over een 
bepaald verzekeringsproduct is gebaseerd.
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verzekeringsproduct is gebaseerd.

Or. en

Amendement 474
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) en legt hij of zij aan de klant de
elementen uit waarop eventueel aan de 
klant verstrekt advies over een bepaald 
verzekeringsproduct is gebaseerd.

b) en legt hij of zij aan de klant de
elementen uit waarop het aan de klant
verstrekte advies over een bepaald 
verzekeringsproduct is gebaseerd, mits een 
advies is verstrekt.

Or. en

Amendement 475
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1, letter b, is niet van toepassing 
wanneer de klant:
(a) uitdrukkelijk afziet van advies; of
(b) voor het sluiten van de overeenkomst 
uitsluitend gebruikmaakt van 
communicatiemiddelen op afstand (in de 
zin van artikel 2, onder a) van Richtlijn 
2002/65/EG betreffende de verkoop op 
afstand van financiële diensten aan 
consumenten), tenzij hij uitdrukkelijk 
verklaart geadviseerd te willen worden.

Or. de

Ter aanvulling van amendement 76
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Amendement 476
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde 
bijzonderheden variëren naargelang van de 
ingewikkeldheidsgraad van het
aangeboden verzekeringsproduct en de 
omvang van het financiële risico voor de
klant .

2. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde 
bijzonderheden variëren naargelang van de 
ingewikkeldheidsgraad van het
aangeboden verzekeringsproduct en de 
omvang van het financiële risico voor de
klant, en laten zien wat niet door het 
aanbevolen verzekeringsproduct wordt 
gedekt.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met prips.

Amendement 477
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde 
bijzonderheden variëren naargelang van de 
ingewikkeldheidsgraad van het
aangeboden verzekeringsproduct en de 
omvang van het financiële risico voor de
klant .

2. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde 
bijzonderheden variëren naargelang van de 
ingewikkeldheidsgraad van het
aangeboden verzekeringsproduct en de 
omvang van het financiële risico voor de
klant, ongeacht het door hen gekozen 
verkoopkanaal.

Or. en
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Amendement 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
indien advies wordt verstrekt, deze dienst 
losstaat van de verkoop van een 
verzekering, en dat een dergelijke dienst 
uitsluitend als advies op de markt kan 
worden gebracht wanneer:
(a) de adviseur over de benodigde 
beroepsbekwaamheid beschikt; en
(b) voor het advies uitsluitend een aparte 
vergoeding kan worden gevraagd als aan 
de consument is meegedeeld dat hij 
verplicht is een vergoeding te betalen en 
op welke manier deze wordt berekend. 

Or. en

Amendement 479
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat hij of zij adviseert op grond 
van een objectieve analyse, is hij of zij 
verplicht zijn of haar advies te baseren op 
een analyse van een toereikend aantal op 
de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij of 
zij overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

3. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat hij of zij op onafhankelijke 
basis verzekeringsadvies verstrekt, geldt 
het volgende:
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(a) hij of zij moet de betreffende markt 
volledig analyseren, zodat hij of zij 
overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet. De verzekeringsproducten 
zijn divers wat type en emittenten of 
productaanbieders betreft en mogen niet 
beperkt zijn tot verzekeringsproducten die 
worden uitgegeven of verstrekt door 
entiteiten die nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben;
b) hij of zij moet de klant volledig en 
onpartijdig advies verstrekken;
c) hij of zij mag met betrekking tot de 
dienstverlening geen provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen aanvaarden, net zo 
min als op geld waardeerbare voordelen 
of andere stimulansen die worden betaald 
of verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

Or. de

Amendement 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat hij of zij adviseert op grond 
van een objectieve analyse, is hij of zij 
verplicht zijn of haar advies te baseren op 
een analyse van een toereikend aantal op 
de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij of 
zij overeenkomstig professionele criteria in 

3. Wanneer de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming advies verstrekt, 
is hij of zij verplicht zijn of haar advies te 
baseren op een analyse van een toereikend 
aantal op de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij of 
zij overeenkomstig professionele criteria in 
staat is om in het belang van de
consument een persoonlijke aanbeveling 
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staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

te verstrekken die het best aansluit op de 
behoeften van de klant.

Or. en

Amendement 481
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat hij of zij adviseert op grond 
van een objectieve analyse, is hij of zij 
verplicht zijn of haar advies te baseren op 
een analyse van een toereikend aantal op 
de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij of 
zij overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

3. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
de klant meedeelt dat hij of zij adviseert op 
grond van een objectieve analyse, is hij of 
zij verplicht zijn of haar advies te baseren 
op een analyse van een toereikend aantal 
op de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij of 
zij overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

Or. en

Amendement 482
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat hij of zij adviseert op grond 
van een objectieve analyse, is hij of zij 
verplicht zijn of haar advies te baseren op 

3. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
de klant meedeelt dat hij adviseert op 
grond van een objectieve analyse, is hij of 
zij verplicht zijn of haar advies te baseren 
op een analyse van een toereikend aantal 
op de markt verkrijgbare 
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een analyse van een toereikend aantal op 
de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij of 
zij overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

verzekeringsovereenkomsten, zodat hij of 
zij overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

Or. en

Amendement 483
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat hij of zij adviseert op grond 
van een objectieve analyse, is hij of zij 
verplicht zijn of haar advies te baseren op 
een analyse van een toereikend aantal op 
de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij of 
zij overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 484
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
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gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen.

gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct, in een essentieel 
informatiedocument, teneinde de klant in 
staat te stellen met kennis van zaken een 
beslissing te nemen. De informatie wordt 
verstrekt in een gestandaardiseerd 
informatieblad in begrijpelijke taal en met 
de belangrijkste informatie over de 
verzekeringsovereenkomst.

Or. en

Amendement 485
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 486
Pablo Zalba Bidegain
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen.

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen.

Or. en

Amendement 487
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen.

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen.

Or. fr
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Amendement 488
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 489
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen.

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een goed begrijpelijke en 
duidelijke vorm in een essentieel 
informatiedocument de relevante 
informatie over het verzekeringsproduct 
om de klant in staat te stellen met kennis 
van zaken een beslissing te nemen.

Or. en
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Amendement 490
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen.

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen. Deze informatie kan worden 
verstrekt door middel van een 
standaardformulier dat op nationaal 
niveau onder toezicht van de bevoegde 
autoriteiten is vastgesteld.

Or. en

Motivering

De informatie moet worden verstrekt door middel van een standaardformulier in begrijpelijke 
taal. Voor elk soort verzekeringsproduct moet een specifiek formulier worden ontworpen, op 
nationaal niveau met inbreng van consumentenorganisaties en onder toezicht van de 
bevoegde autoriteiten. Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van het BEUC.

Amendement 491
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Europese Commissie legt het 
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Europees Parlement en de Raad vóór 
X.X.20XX [één jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn] een 
verslag inzake de toepassing van lid 4 
voor, en indien nodig een 
wetgevingsvoorstel waarin rekening wordt 
gehouden met de bepalingen van de 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad inzake het voorstel over 
essentiële-informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten (COM (2012) 352).

Or. en

Amendement 492
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het essentiële informatiedocument 
wordt aangevuld met de totstandbrenging 
van een essentieel 
dienstverleningsdocument door de 
persoon die het verzekeringsproduct 
verkoopt, waarin de aan de kleine 
belegger verleende diensten worden 
weergegeven.

Or. en

Amendement 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Het essentiële informatiedocument 
moet de kosten omvatten die gepaard 
gaan met het verzekeringsproduct, 
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waaronder de door de klant te dragen 
directe en indirecte kosten, met een 
samenvattende indicator van deze kosten 
en, teneinde de vergelijkbaarheid te 
bevorderen, de totale kosten uitgedrukt in 
geldelijke bedragen en procenten, om zo 
de gevolgen van de totale kosten voor de 
verzekering duidelijk te maken;

Or. en

Motivering

De kosten die gepaard gaan met een verzekeringsbeleggingsproduct kunnen ernstige 
gevolgen hebben voor het rendement van het product. Een voorbeeld waarin de gevolgen van 
de totale kosten voor de belegging in geldelijke bedragen worden uitgedrukt, zal de 
vergelijkbaarheid, transparantie en het bewustzijn van de klant vergroten. Het is van zeer 
groot belang dat de totale kosten in geldelijke bedragen worden uitgedrukt, om zo de 
gevolgen van de totale kosten voor de belegging duidelijk te maken.

Amendement 494
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 16, 17 en 18 bedoelde 
informatie hoeft niet te worden gegeven
wanneer de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming bemiddelt bij de 
verzekering van grote risico's, in het geval 
van bemiddeling door 
herverzekeringstussenpersonen of 
herverzekeringsondernemingen, of met 
betrekking tot professionele klanten als 
bepaald in de bijlage .

1. De in de artikelen 16, 17 en 18 bedoelde 
informatie hoeft niet te worden verstrekt
wanneer de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming bemiddelt bij de 
verzekering van grote risico's, in het geval 
van bemiddeling door 
herverzekeringstussenpersonen of 
herverzekeringsondernemingen, of met 
betrekking tot professionele klanten als 
bepaald in de bijlage .

Or. en

Amendement 495
Sławomir Nitras
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 is de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming, in geval van 
een verzekeringsovereenkomst voor 
rekening van een derde partij waarbij de 
verzekeringsnemer een professionele 
klant is als omschreven in de bijlage, 
maar deze professionele klant niet 
optreedt in de rol van verzekerde, 
verplicht de verzekerde de in de 
artikelen 16, 17 en 18 bedoelde informatie 
mee te delen.

Or. pl

Motivering

Proponowany w ust. 1 zapis powoduje, że sytuacja ubezpieczonego w ubezpieczeniu na cudzy 
rachunek, w którym jako ubezpieczający występuje podmiot profesjonalny (np. bank) jest 
mniej korzystna, niż gdyby zawarł on indywidualną umowę ubezpieczenia, ponieważ wyłącza 
obowiązki informacyjne w stosunku do klientów profesjonalnych. Kategoria umów 
zawieranych na cudzy rachunek może być wykorzystywana do faktycznego ograniczania 
uprawnień konsumentów w sytuacji, gdy ubezpieczającym jest podmiot profesjonalny. 
Formalnie mamy tu bowiem do czynienia z obrotem profesjonalnym, mimo iż produkt 
ubezpieczeniowy jest następnie oferowany konsumentom, którzy przystępują do takiej umowy 
jako ubezpieczeni i ponoszą z tego tytułu ciężar finansowy składki.

Amendement 496
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten die met betrekking tot 
verzekeringstussenpersonen strengere 
bepalingen handhaven of aannemen, 
zorgen ervoor dat deze bepalingen 
overeenkomstig het recht van de Unie 
worden uitgevoerd.

Or. en
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Amendement 497
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) op duidelijke, nauwkeurige en voor de 
klant begrijpelijke wijze; en

b) op duidelijke, nauwkeurige en voor de 
klant begrijpelijke wijze; en in 
overeenstemming met lid 2 van artikel 15

Or. en

Amendement 498
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20– lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in een officiële taal van de lidstaat waar 
het risico is gelegen of van de lidstaat van 
de verbintenis of in elke andere taal die 
door de partijen is overeengekomen. De 
informatie wordt kosteloos verstrekt.

c) in de officiële talen van de lidstaat waar 
de consument woonachtig is. De lidstaten 
kunnen in hun nationale wetgeving 
taalvoorschriften handhaven of invoeren 
met betrekking tot de contractuele 
informatie, teneinde te garanderen dat 
deze informatie voor de consument goed 
te begrijpen is. De informatie wordt 
kosteloos verstrekt.

Or. en

Amendement 499
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de verzekeringsonderneming 
verstrekt verzekeringstussenpersonen en 
klanten een gestandaardiseerd 
informatieblad met de belangrijkste 
informatie over de 
verzekeringsovereenkomst.

Or. en

Motivering

De informatie moet in overeenstemming zijn met lid 2 van artikel 15, waarin wordt bepaald 
dat alle door een tussenpersoon of verzekeringsonderneming verstrekte informatie correct, 
duidelijk en niet misleidend moet zijn. Aangezien de consument de ontvanger van de in dit 
artikel bedoelde informatie is, moet in de taal van de consument worden gecommuniceerd. In 
het voorgestelde amendement worden bepalingen overgenomen uit de timeshare-richtlijn (art. 
4.3) en de richtlijn consumentenrechten (art. 6.7) inzake de te gebruiken taal. Met betrekking 
tot beleggingsproducten (zie essentiële-informatiedocument), consumentenkrediet 
(informatieblad) en woningkrediet (ESIS) moet de belangrijkste informatie over een 
verzekeringsproduct via een standaardformulier worden verstrekt, teneinde begrip te 
bevorderen en producten gemakkelijker te kunnen vergelijken. De Commissie moet de creatie 
van een dergelijk gestandaardiseerd informatieblad voor alle verzekeringsovereenkomsten in 
overweging nemen. Het informatieblad kan voor elk soort verzekeringsovereenkomst 
verschillend zijn. Het amendement is gebaseerd op een amendement van het BEUC.

Amendement 500
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In geval van verkoop per telefoon is de 
vooraf aan de klant verstrekte informatie in 
overeenstemming met de voorschriften van 
de Unie die gelden voor de verkoop op 
afstand van financiële diensten aan 
consumenten. Bovendien wordt 
onmiddellijk na de sluiting van 
de verzekeringsovereenkomst informatie 
overeenkomstig lid 1 of 2 aan de klant 
verstrekt.

7. In geval van verkoop per telefoon is de 
vooraf aan de klant verstrekte informatie in 
overeenstemming met de voorschriften van 
de Unie die gelden voor de verkoop op 
afstand van financiële diensten aan 
consumenten. Bovendien wordt 
onmiddellijk na de sluiting van 
de verzekeringsovereenkomst informatie 
overeenkomstig lid 1 of 2 aan de klant 
verstrekt. De klant wordt gevraagd of hij 
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de informatie op papier of elektronisch 
wenst te ontvangen.

Or. en

Amendement 501
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan bundelpraktijken toe, 
maar koppelpraktijken niet.

Schrappen

Or. en

Amendement 502
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan bundelpraktijken toe, 
maar koppelpraktijken niet.

Schrappen

Or. en

Amendement 503
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan bundelpraktijken toe, 
maar koppelpraktijken niet.

Schrappen
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Or. en

Motivering

We steunen het voorstel van de Commissie om hogere verkoopsnormen op 
verzekeringsbeleggingsproducten toe te passen. Om verwarring en mogelijke 
regelgevingsarbitrage te voorkomen is het echter van belang een coherente aanpak te volgen 
in IMD II en MiFID.

Amendement 504
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan bundelpraktijken toe, 
maar koppelpraktijken niet.

Schrappen

Or. en

Amendement 505
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan bundelpraktijken toe, 
maar koppelpraktijken niet.

1. De lidstaten staan bundelpraktijken en 
koppelpraktijken toe.

Or. en

Amendement 506
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan bundelpraktijken toe, 
maar koppelpraktijken niet.

1. De lidstaten staan bundelpraktijken toe
en kunnen koppelpraktijken verbieden.

Or. en

Amendement 507
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten staan de 
kredietverstrekkers toe om de verstrekking 
van een krediet afhankelijk te maken van 
het afsluiten van een verzekering tegen 
wanbetaling en de consument de 
verstrekking van een dergelijk krediet te 
weigeren als deze een dergelijke 
verzekering noch bij de kredietverstrekker 
noch bij een alternatieve aanbieder afsluit 
wiens product soortgelijke kenmerken 
heeft als het verzekeringsproduct van de 
door de kredietverstrekker geprefereerde 
aanbieder. Verder staan de lidstaten toe 
dat op de markt producten worden 
aangeboden die verzekeringsdekking 
tegen één of meerdere risico’s 
combineren.

Or. de

Een aanpassing van de Duitse versie van amendement 81. Het woord 'kredietverzekering' 
wordt vervangen door 'verzekering tegen wanbetaling'.

Amendement 508
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten staan oneerlijke 
handelspraktijken zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 2005/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken 
van ondernemingen jegens consumenten 
op de interne markt, niet toe.

Or. en

Motivering

Koppelpraktijken moeten duidelijk worden gedefinieerd, aangezien een absoluut verbod op 
alle koppelpraktijken eveneens een verbod betekent op de verkoop van bepaalde producten 
waar consumenten baat bij hebben. Dit leidt uiteindelijk tot een beperking van het vermogen 
van consumenten om een product te kiezen dat het best aansluit op hun behoeften.

Amendement 509
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten staan 
kredietverstrekkers niet toe 
kredietverstrekking afhankelijk te maken 
van de afsluiting van een 
kredietverzekering dan wel de consument 
kredietverstrekking te weigeren indien 
deze noch bij de kredietverstrekker noch 
bij een alternatieve aanbieder een 
dergelijke verzekering afsluit.

Or. en

Amendement 510
Philippe De Backer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

2. Bij bundelpraktijken deelt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de consument 
mee dat de belangrijkste financiële dienst 
of het belangrijkste financiële product van 
het pakket ook afzonderlijk kan worden 
gekocht en verstrekt zij of hij informatie 
over de prijs van de belangrijkste 
financiële dienst of het belangrijkste 
financiële product van het pakket die via 
of van die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. en

Amendement 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, deelt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de klant mee 
dat de componenten van het pakket ook 
afzonderlijk kunnen worden gekocht en 
biedt zij of hij deze mogelijkheid aan en 
verstrekt zij of hij informatie over de 
kosten van elke component van het pakket 
die via of van die 
verzekeringsonderneming of 
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verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. en

Amendement 512
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere specifieke 
financiële, niet aan verzekeringen 
gerelateerde dienst of product als een 
pakket wordt aangeboden, deelt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de klant mee of 
de componenten van het pakket ook 
afzonderlijk kunnen worden gekocht en 
verstrekt zij of hij informatie over de 
kosten van elke component van het pakket 
die via of van die 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. en

Motivering

Het koppelen van producten kan oneerlijk en niet-concurrerend zijn, maar het bundelen van 
verzekeringsproducten met andere producten kan voordelig zijn voor de consument, 
bijvoorbeeld dankzij het grotere aantal keuzemogelijkheden en besparingen op de totale 
kosten als gevolg van schaalvoordelen.

Amendement 513
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere niet aan 
verzekeringen gerelateerde dienst of 
product als een pakket aan een consument
wordt aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee of die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij indien mogelijk informatie over de 
kosten van elke component van het pakket 
die via of van die 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. en

Amendement 514
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een ander niet aan 
verzekeringen gerelateerd product als een 
pakket aan een consument wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee of die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij zo mogelijk informatie over de kosten 
van elke component van het pakket die via 
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verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

of van die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. en

Amendement 515
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere niet aan 
verzekeringen gerelateerde dienst of 
product als een pakket wordt aangeboden, 
biedt de verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee of die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij in dat geval informatie over de kosten 
van elke component van het pakket die via 
of van die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. en

Amendement 516
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 

2. Wanneer een verzekering samen met een 
andere dienst of een ander product als een 
pakket wordt aangeboden, deelt de 



AM\926838NL.doc 81/176 PE504.393v01-00

NL

aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de klant mee of 
de componenten van het pakket ook 
afzonderlijk kunnen worden gekocht en 
verstrekt zij of hij informatie over de 
kosten van elke component van het pakket 
die via of van die 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. en

Amendement 517
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan. Zij of hij dient de klant 
mee te delen of die componenten 
afzonderlijk kunnen worden gekocht en 
verstrekt op verzoek van de klant 
informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. de
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Amendement 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

2. Wanneer een verzekeringsdienst of -
product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
uitdrukkelijk mee dat die componenten 
afzonderlijk kunnen worden gekocht en 
verstrekt informatie over de kosten van 
elke component van het pakket die via of 
van die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. de

Amendement 519
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer deze pakketten op een specifieke 
bundeling berusten die essentieel is voor 
het technisch evenwicht van de garanties, 
kan de verplichting tot gebundelde 
verkoop gehandhaafd blijven.

Or. fr
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Amendement 520
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dit artikel is niet van toepassing op 
het aanbieden van alomvattende 
verzekeringspolissen aan een consument 
indien één verzekeringspolis diverse 
onderling verbonden verzekerbare risico's 
dekt.

Or. en

Amendement 521
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EAVB ontwikkelt uiterlijk op 31 
december [20XX] richtsnoeren voor de 
beoordeling van en het toezicht op 
crossselling, waarin met name wordt 
aangegeven in welke situaties crossselling 
in strijd is met de verplichtingen van de 
artikelen 16, 17 en 18 of van lid 1 van dit 
artikel, en werkt deze richtsnoeren 
periodiek bij.

Schrappen

Or. en

Amendement 522
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EAVB ontwikkelt uiterlijk op 31 
december [20XX] richtsnoeren voor de 
beoordeling van en het toezicht op 
crossselling, waarin met name wordt 
aangegeven in welke situaties crossselling 
in strijd is met de verplichtingen van de 
artikelen 16, 17 en 18 of van lid 1 van dit 
artikel, en werkt deze richtsnoeren 
periodiek bij.

Schrappen

Or. en

Amendement 523
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EAVB ontwikkelt uiterlijk op 31 
december [20XX] richtsnoeren voor de 
beoordeling van en het toezicht op 
crossselling, waarin met name wordt 
aangegeven in welke situaties crossselling 
in strijd is met de verplichtingen van de 
artikelen 16, 17 en 18 of van lid 1 van dit 
artikel, en werkt deze richtsnoeren 
periodiek bij.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie is niet in overeenstemming met de MiFID-aanpak. In het 
voorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen het "koppelen" van verzekeringsproducten 
en "gekoppelde" producten. Het huidige ontwerp kan onbedoelde gevolgen hebben. De meeste 
algemene verzekeringsproducten worden feitelijk gecombineerd, bijvoorbeeld een 
reisverzekering met een verzekering voor verloren bagage, een dekking voor gemiste 
vluchten, enzovoort. Met het verbod in het huidige voorstel worden dergelijke combinaties 
mogelijk ook verboden. Het amendement is gebaseerd op een voorstel van een financiële 
toezichthouder.
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Amendement 524
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EAVB ontwikkelt uiterlijk op 31 
december [20XX] richtsnoeren voor de 
beoordeling van en het toezicht op 
crossselling, waarin met name wordt 
aangegeven in welke situaties crossselling 
in strijd is met de verplichtingen van de 
artikelen 16, 17 en 18 of van lid 1 van dit 
artikel, en werkt deze richtsnoeren 
periodiek bij.

Schrappen

Or. en

Amendement 525
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EAVB ontwikkelt uiterlijk op 31 
december [20XX] richtsnoeren voor de 
beoordeling van en het toezicht op 
crossselling, waarin met name wordt 
aangegeven in welke situaties crossselling 
in strijd is met de verplichtingen van de 
artikelen 16, 17 en 18 of van lid 1 van dit 
artikel, en werkt deze richtsnoeren 
periodiek bij.

3. De EAVB ontwikkelt in samenwerking 
met de Europese Bankautoriteit en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten via het Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
vóór [...] richtsnoeren voor de beoordeling 
van en het toezicht op crossselling, waarin 
met name wordt aangegeven in welke 
situaties crossselling in strijd is met de
verplichting van
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen om zich in te 
zetten voor de belangen van hun klanten 
zoals bepaald in de artikelen 16, 17 en 18 
of lid 1 van deze richtlijn, en werkt deze 
richtsnoeren periodiek bij.
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Or. en

Amendement 526
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EAVB ontwikkelt uiterlijk op 31 
december [20XX] richtsnoeren voor de 
beoordeling van en het toezicht op 
crossselling, waarin met name wordt 
aangegeven in welke situaties crossselling 
in strijd is met de verplichtingen van de 
artikelen 16, 17 en 18 of van lid 1 van dit 
artikel, en werkt deze richtsnoeren 
periodiek bij.

3. De EAVB ontwikkelt uiterlijk op 31 
december [20XX] richtsnoeren voor de 
beoordeling van en het toezicht op 
crossselling en/of gebundelde verkoop, 
waarin met name wordt aangegeven in 
welke situaties crossselling in strijd is met 
de verplichtingen van de artikelen 16, 17 
en 18 of van lid 1 van dit artikel, en werkt
deze richtsnoeren periodiek bij.

Or. fr

Amendement 527
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk VII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AANVULLENDE VEREISTEN TER 
BESCHERMING VAN DE KLANT MET 
BETREKKING TOT 
VERZEKERINGSBELEGGINGSPRODU
CTEN

AANVULLENDE VEREISTEN TER 
BESCHERMING VAN DE 
CONSUMENT MET BETREKKING TOT 
VERZEKERINGSBELEGGINGSPRODU
CTEN

Or. de

Amendement 528
Sari Essayah



AM\926838NL.doc 87/176 PE504.393v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk VII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AANVULLENDE VEREISTEN TER 
BESCHERMING VAN DE KLANT MET 
BETREKKING TOT 
VERZEKERINGSBELEGGINGSPRODU
CTEN

VEREISTEN TER BESCHERMING VAN 
DE CONSUMENT MET BETREKKING 
TOT 
VERZEKERINGSBELEGGINGSPRODU
CTEN

Or. en

Amendement 529
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk VII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AANVULLENDE VEREISTEN TER 
BESCHERMING VAN DE KLANT MET 
BETREKKING TOT 
VERZEKERINGSBELEGGINGSPRODU
CTEN

VEREISTEN TER BESCHERMING VAN 
DE CONSUMENT MET BETREKKING 
TOT 
VERZEKERINGSBELEGGINGSPRODU
CTEN

Or. en

Amendement 530
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk VII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AANVULLENDE VEREISTEN TER 
BESCHERMING VAN DE KLANT MET 
BETREKKING TOT 
VERZEKERINGSBELEGGINGSPRODU
CTEN

VEREISTEN TER BESCHERMING VAN 
DE CONSUMENT MET BETREKKING 
TOT 
VERZEKERINGSBELEGGINGSPRODU
CTEN

Or. en
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Amendement 531
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. en

Amendement 532
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit hoofdstuk worden aanvullende 
voorschriften vastgelegd voor 
verzekeringsbemiddelingsdiensten met 
betrekking tot de verkoop van 
verzekeringsbeleggingsproducten door:

Dit hoofdstuk vervangt de artikelen 15 t/m
18 van hoofdstuk VI met betrekking tot de 
verkoop van 
verzekeringsbeleggingsproducten door:

Or. en

Amendement 533
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit hoofdstuk worden aanvullende 
voorschriften vastgelegd voor 
verzekeringsbemiddelingsdiensten met 
betrekking tot de verkoop van 
verzekeringsbeleggingsproducten door:

Dit hoofdstuk vervangt de artikelen 15 
t/m 18 van hoofdstuk VI met betrekking 
tot de verkoop van 
verzekeringsbeleggingsproducten door:
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Or. en

Amendement 534
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit hoofdstuk worden aanvullende 
voorschriften vastgelegd voor
verzekeringsbemiddelingsdiensten met 
betrekking tot de verkoop van 
verzekeringsbeleggingsproducten door:

Dit hoofdstuk vervangt de artikelen 
15, 17 en 18 uit hoofdstuk VI wat betreft 
verzekeringsbemiddelingsdiensten met 
betrekking tot de verkoop van 
verzekeringsbeleggingsproducten door:

Or. de

Overweging 42. Het betreft cumulatieve eisen die duidelijk maken wat het verschil is tussen 
verzekeringen en verzekeringsbeleggingsproducten.

Amendement 535
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit hoofdstuk worden aanvullende
voorschriften vastgelegd voor 
verzekeringsbemiddelingsdiensten met 
betrekking tot de verkoop van 
verzekeringsbeleggingsproducten door:

In dit hoofdstuk worden voorschriften 
vastgelegd voor 
verzekeringsbemiddelingsdiensten met 
betrekking tot de verkoop van 
verzekeringsbeleggingsproducten door:

Or. en

Amendement 536
Nils Torvalds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het dient derhalve als vervanging van de 
artikelen 15 t/m 18 van hoofdstuk IV met 
betrekking tot de verkoop van deze 
producten.

Or. en

Amendement 537
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende onderdelen van hoofdstuk VI 
zijn niet van toepassing op 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbemiddelingszaken doen met 
betrekking tot 
verzekeringsbeleggingsproducten:
(a) Artikel 15
(b) Artikel 16, onder a), punten i), ii), iii) 
en iv)
(c) Artikel 16, onder b), punten i), ii) en 
iii)
(d) Artikel 17, lid 1, onder c), d), e), f) en 
g)
(e) Artikel 17, leden 2, 3, 4 en 5
(f) Artikel 18

Or. en

Amendement 538
Olle Schmidt
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23, lid 1 en lid 2, zijn eveneens van 
toepassing op verzekeringstussenpersonen 
en verzekeringsondernemingen wanneer 
zij met betrekking tot alle 
verzekeringsproducten 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen.

Or. en

Amendement 539
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen doorgaan met de 
toepassing of tenuitvoerlegging van 
aanvullende maatregelen met betrekking 
tot de bepalingen in dit hoofdstuk, op 
voorwaarde dat deze bepalingen in 
overeenstemming zijn met het recht van 
de Unie.

Or. en

Amendement 540
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAEM en de EAVB werken samen om 
een zo hoog mogelijke mate van 
consistentie te bereiken in de 
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gedragsnormen voor 
retailbeleggingsproducten die onder 
MiFID II of onder deze richtlijn vallen, 
via door de Commissie vastgestelde 
technische normen.

Or. en

Amendement 541
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Artikel 23, lid 1 en lid 2, zijn eveneens van 
toepassing op verzekeringstussenpersonen 
en verzekeringsondernemingen wanneer 
zij met betrekking tot alle producten 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen.
De lidstaten mogen strengere bepalingen 
betreffende de vereisten op het gebied van 
de in de artikelen 23, 24 en 25 bedoelde 
bescherming van de klant handhaven of 
aannemen, mits deze bepalingen in 
overeenstemming zijn met het recht van 
de Unie. De EAEM en de EAVB moeten 
samenwerken om een zo hoog mogelijke 
mate van consistentie te bereiken in de 
gedragsnormen voor 
retailbeleggingsproducten die onder 
MiFID II of onder deze richtlijn vallen, 
via richtsnoeren.

Or. en

Amendement 542
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen alle passende 
maatregelen nemen om belangenconflicten 
te onderkennen die zich bij het verrichten 
van verzekeringsbemiddelingsdiensten 
voordoen tussen henzelf, met inbegrip van 
hun bestuurders, werknemers en verbonden 
verzekeringstussenpersonen of een persoon 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met hen 
verbonden is door een zeggenschapsband, 
en hun klanten of tussen hun klanten 
onderling.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen die 
verzekeringsbeleggingsproducten 
aanbieden alle passende maatregelen 
nemen om belangenconflicten te 
onderkennen die zich bij het verrichten van 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
voordoen tussen henzelf, met inbegrip van 
hun bestuurders, werknemers en verbonden 
verzekeringstussenpersonen of een persoon 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met hen
verbonden is door een zeggenschapsband, 
en hun klanten of tussen hun klanten 
onderling.

Or. de

Motivering

Hoofdstuk VII is alleen van toepassing op verzekeringsbeleggingsproducten.

Amendement 543
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 23 houdende 
uitvoeringsbepalingen voor:
- de maatregelen die redelijkerwijze 
mogen worden verwacht om
belangenconflicten te onderkennen, 
voorkomen, beheren en bekend te maken;
- deugdelijke criteria ter bepaling van de 
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soorten belangenconflicten die het belang 
van de klant kunnen schaden.

Or. en

Motivering

Op dit moment vormen asymmetrie in de informatie van klanten en 
verzekeringstussenpersonen, alsmede betalingen van commissies door 
verzekeringsondernemingen aan tussenpersonen, een ernstige bedreiging voor de kwaliteit 
van advies inzake verzekeringsproducten. Dit vormt een belemmering voor een kosteneffectief 
en op middelen gericht productaanbod aan klanten. Vanwege de huidige status van het 
respectieve Europese politieke debat en ten behoeve van een doeltreffend en samenhangend 
regelgevend kader is een passende afstemming van IMD II op MiFID desalniettemin een 
doeltreffende aanpak.

Amendement 544
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de overeenkomstig de artikelen 
15, 16 en 17 door de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming genomen 
maatregelen ontoereikend zijn om 
redelijkerwijze te mogen aannemen dat het 
risico dat de belangen van de klant of 
potentiële klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad, zal 
worden voorkomen, maakt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard of de bronnen van 
belangenconflicten aan de klant bekend 
alvorens voor rekening van de klant zaken 
te doen.

2. Een verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming handhaaft en 
hanteert doeltreffende organisatorische 
en administratieve regelingen teneinde 
alle redelijke maatregelen te nemen die 
erop zijn gericht te voorkomen dat de 
belangen van de klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad. 
Indien de door de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming genomen 
maatregelen ontoereikend zijn om
redelijkerwijze te mogen aannemen dat het 
risico dat de belangen van de klant of 
potentiële klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad, zal 
worden voorkomen, maakt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard of de bronnen van 
belangenconflicten aan de klant bekend 
alvorens voor rekening van de klant zaken 
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te doen.

Or. en

Motivering

Op dit moment vormen asymmetrie in de informatie van klanten en 
verzekeringstussenpersonen, alsmede betalingen van commissies door 
verzekeringsondernemingen aan tussenpersonen, een ernstige bedreiging voor de kwaliteit 
van advies inzake verzekeringsproducten. Dit vormt een belemmering voor een kosteneffectief 
en op middelen gericht productaanbod aan klanten. Vanwege de huidige status van het 
respectieve Europese politieke debat en ten behoeve van een doeltreffend en samenhangend 
regelgevend kader is een passende afstemming van IMD II op MiFID desalniettemin een 
doeltreffende aanpak.

Amendement 545
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de overeenkomstig de artikelen 
15, 16 en 17 door de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming genomen 
maatregelen ontoereikend zijn om 
redelijkerwijze te mogen aannemen dat het 
risico dat de belangen van de klant of 
potentiële klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad, zal 
worden voorkomen, maakt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard of de bronnen van 
belangenconflicten aan de klant bekend
alvorens voor rekening van de klant zaken 
te doen.

2. Een verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming handhaaft en 
hanteert doeltreffende organisatorische 
en administratieve regelingen om alle 
redelijke maatregelen te nemen die erop 
zijn gericht te voorkomen dat de belangen 
van de klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad. 
Indien de door de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming genomen 
maatregelen ontoereikend zijn om 
redelijkerwijze te mogen aannemen dat het 
risico dat de belangen van de klant of 
potentiële klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad, zal 
worden voorkomen, maakt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard en/of de bronnen van 
belangenconflicten en de maatregelen die 
zijn genomen om deze risico's te 
beperken, aan de klant bekend.
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Or. en

Amendement 546
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de overeenkomstig de artikelen 
15, 16 en 17 door de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming genomen 
maatregelen ontoereikend zijn om 
redelijkerwijze te mogen aannemen dat het 
risico dat de belangen van de klant of 
potentiële klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad, zal 
worden voorkomen, maakt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard of de bronnen van 
belangenconflicten aan de klant bekend 
alvorens voor rekening van de klant zaken 
te doen.

2. Indien de overeenkomstig de artikelen 
15, 16 en 17 door de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming die 
verzekeringsbeleggingsproducten 
aanbiedt genomen maatregelen 
ontoereikend zijn om redelijkerwijze te 
mogen aannemen dat het risico dat de 
belangen van de klant of potentiële klant 
als gevolg van belangenconflicten worden 
geschaad, zal worden voorkomen, maakt 
de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard of de bronnen van 
belangenconflicten aan de klant bekend 
alvorens voor rekening van de klant zaken 
te doen.

Or. de

Motivering

Hoofdstuk VII is alleen van toepassing op verzekeringsbeleggingsproducten.

Amendement 547
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bekendmaking:
(a) gebeurt op een duurzame drager; en
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(b) bevat voldoende details, waarbij 
rekening wordt gehouden met het type 
klant, zodat de klant in staat wordt gesteld
om met kennis van zaken een beslissing te 
nemen met betrekking tot de dienst 
waarover het belangenconflict is ontstaan.

Or. en

Amendement 548
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bekendmaking: 
(a) gebeurt op een duurzame drager;
(b) bevat voldoende details, waarbij 
rekening wordt gehouden met het type 
klant, zodat de klant in staat wordt gesteld 
om met kennis van zaken een beslissing te 
nemen met betrekking tot de dienst 
waarover het belangenconflict is ontstaan.

Or. en

Motivering

Met de aanvulling wordt beoogd op één lijn te komen met MiFID. Dit amendement is 
gebaseerd op een bijdrage van de Britse autoriteit financiële diensten (FSA).

Amendement 549
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen
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Or. en

Amendement 550
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat, wanneer 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen bij of voor 
klanten aan verzekeringsbemiddeling doen, 
zij zich op loyale, billijke en professionele 
wijze voor de belangen van hun klanten 
inzetten en met name de in dit artikel en in 
artikel 25 neergelegde beginselen in acht 
nemen.

1. De lidstaten schrijven voor dat, wanneer 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen bij of voor 
klanten aan verzekeringsbemiddeling doen, 
zij zich op loyale, billijke en professionele 
wijze voor de belangen van hun klanten 
inzetten en met name de in dit artikel en in 
artikel 25 neergelegde beginselen voor 
verslaglegging aan klanten en 
beoordeling van de geschiktheid en 
adequaatheid in acht nemen.

Or. en

Motivering

De algemene beginselen voor verslaglegging aan klanten en beoordeling van de geschiktheid 
en adequaatheid zoals vastgelegd in de artikelen 24 en 25 moeten worden gehandhaafd.

Amendement 551
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat, wanneer 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen bij of voor 
klanten aan verzekeringsbemiddeling doen, 
zij zich op loyale, billijke en professionele 
wijze voor de belangen van hun klanten
inzetten en met name de in dit artikel en in 

1. De lidstaten schrijven voor dat, wanneer 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen bij of voor 
klanten aan verzekeringsbemiddeling doen, 
zij de verplichting hebben zich op loyale, 
billijke en professionele wijze voor de 
belangen van hun klanten in te zetten en 
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artikel 25 neergelegde beginselen in acht 
nemen.

met name de in dit artikel en in artikel 25 
neergelegde beginselen in acht te nemen.

Or. en

Motivering

Teneinde MiFID II en IMD II op één lijn te brengen.

Amendement 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat, wanneer 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen bij of voor 
klanten aan verzekeringsbemiddeling doen, 
zij zich op loyale, billijke en professionele 
wijze voor de belangen van hun klanten 
inzetten en met name de in dit artikel en in 
artikel 25 neergelegde beginselen in acht 
nemen.

1. De lidstaten schrijven voor dat, wanneer 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen bij of voor 
klanten aan verzekeringsbemiddeling doen, 
zij zich altijd op loyale, billijke en 
professionele wijze voor de belangen van 
hun klanten inzetten en met name de in dit 
artikel en in artikel 25 neergelegde 
beginselen in acht nemen.

Or. en

Amendement 553
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De tenuitvoerlegging van de in de 
artikelen 24 en 25 vastgestelde 
informatievereisten moet evenredig zijn, 
met inachtneming van het feit of de klant 
al dan niet een professionele klant is als 
bepaald in de bijlage.
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Or. en

Amendement 554
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De tenuitvoerlegging van de in de 
artikelen 24 en 25 vastgestelde 
informatievereisten moet evenredig zijn, 
met inachtneming van het feit of de klant 
al dan niet een professionele klant is als 
bepaald in de bijlage.

Or. en

Motivering

Dit aanvullende lid is bedoeld om de tekst op één lijn te brengen met de huidige aanpak in 
MiFID II. Dit amendement is gebaseerd op een bijdrage van de Britse autoriteit financiële 
diensten (FSA).

Amendement 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle door de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming aan klanten of 
potentiële klanten verstrekte informatie, 
met inbegrip van publicitaire 
mededelingen, is correct, duidelijk en niet 
misleidend. Publicitaire mededelingen zijn 
duidelijk als zodanig herkenbaar.

2. Alle door de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming aan klanten of 
potentiële klanten verstrekte informatie, 
met inbegrip van publicitaire 
mededelingen, is altijd correct, duidelijk en 
niet misleidend. Publicitaire mededelingen 
zijn duidelijk als zodanig herkenbaar voor 
de consument.

Or. en



AM\926838NL.doc 101/176 PE504.393v01-00

NL

Amendement 556
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan klanten of potentiële klanten wordt 
passende informatie verstrekt over:

3. Aan klanten of potentiële klanten voor 
verzekeringsbeleggingsproducten wordt 
passende informatie verstrekt over:

Or. de

Motivering

Hoofdstuk VII is alleen van toepassing op verzekeringsbeleggingsproducten.

Amendement 557
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
wordt in de informatie gespecificeerd of 
het advies op onafhankelijke basis wordt 
verstrekt en of het op een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten.

Or. en
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Amendement 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
wordt in de informatie gespecificeerd of
het advies op onafhankelijke basis wordt 
verstrekt en of het op een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant
aanbevolen verzekeringsproduct;

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer beleggingsadvies wordt 
verstrekt, wordt in de informatie vooraf
gespecificeerd op welke basis het advies 
wordt verstrekt, inclusief het gegeven of 
hierbij wordt uitgegaan van een brede dan 
wel beperktere analyse van de markt, en 
tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant al dan 
niet een periodieke beoordeling zal 
verstrekken van de geschiktheid van de aan
klanten aanbevolen 
verzekeringsbeleggingsproducten. Voorts 
wordt de klant ingelicht over de totale 
kosten van de beleggingstransactie, 
uitgedrukt in een enkel geldbedrag waarin 
zowel de rechtstreeks door de klant aan de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming betaalde kosten 
zijn opgenomen als alle door een derde 
partij betaalde "inducements". De klant 
moet deze informatie ontvangen alvorens 
het beleggingsadvies wordt verstrekt.

Or. en

Amendement 559
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 

a) de verzekeringstussenpersoon en zijn of 
haar diensten. In de informatie wordt
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diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
wordt in de informatie gespecificeerd of 
het advies op onafhankelijke basis wordt 
verstrekt en of het op een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon de klant een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

Or. en

Amendement 560
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
wordt in de informatie gespecificeerd of 
het advies op onafhankelijke basis wordt 
verstrekt en of het op een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. In de informatie wordt 
gespecificeerd of het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt en of 
het op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een 
periodieke beoordeling zal verstrekken van 
de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

Or. fr

Amendement 561
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
wordt in de informatie gespecificeerd of 
het advies op onafhankelijke basis wordt 
verstrekt en of het op een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
wordt in de informatie gespecificeerd of 
het advies op een brede dan wel beperktere 
analyse van de markt is gebaseerd, en 
tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een 
periodieke beoordeling zal verstrekken van 
de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

Or. de

(overeenkomstig de in artikel 16 onder a), i), ii) en v) en in artikel 17, lid 1, onder c) 
genoemde vereisten)

Motivering

Een periodieke beoordeling is zinvol en kan met van tevoren vastgestelde tussenpozen worden 
uitgevoerd. Het is niet duidelijk wat 'permanente beoordeling' in de praktijk betekent (elke 
dag? elk uur? elke minuut?).

Amendement 562
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
wordt in de informatie gespecificeerd of 
het advies op onafhankelijke basis wordt 
verstrekt en of het op een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
wordt in de informatie gespecificeerd of 
het advies op onafhankelijke basis wordt 
verstrekt en of het op een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens een lijst van 
verschillende soorten instrumenten 
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verzekeringsonderneming de klant een
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

gegeven; alsmede aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een
periodieke beoordeling zal verstrekken van 
de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd op één lijn te komen met MiFID II.

Amendement 563
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verzekeringsproducten en voorgestelde 
beleggingsstrategieën. Hieronder vallen 
passende toelichting en waarschuwingen 
over de risico's verbonden aan 
beleggingen in deze producten of aan 
bepaalde beleggingsstrategieën; en

b) de vraag of het advies wordt verstrekt 
op onafhankelijke basis op grond van een 
onpartijdige analyse op de markt of op 
grond van een analyse van de door een 
verzekeringsonderneming aangeboden 
producten. In de informatie wordt 
aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

Or. en

Amendement 564
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24– lid 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) kosten en bijbehorende lasten. c) verzekeringsproducten, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
complexiteit van het verzekeringsproduct 
en het type klant (consument of niet).
Hieronder vallen passende toelichting en 
waarschuwingen over de risico's
verbonden aan beleggingen in deze 
producten.

Or. en

Amendement 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24– lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) kosten en bijbehorende lasten. c) kosten, inclusief de vergoeding van de 
tussenpersoon, en bijbehorende lasten, 
inclusief afzonderlijke kosten van het
advies en de prijs van het product 
waarover advies is verstrekt.

Or. en

Motivering

De kosten van advies moeten gescheiden zijn van de prijs van een product, zodat klanten een 
zinvolle vergelijking kunnen maken.

Amendement 566
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24– lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) kosten en bijbehorende lasten. c) kosten en bijbehorende lasten, met 
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inbegrip van de nettoverzekeringspremie.

Or. de

Amendement 567
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24– lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) kosten en bijbehorende lasten. c) de kosten verbonden aan het 
beleggingsproduct wanneer hij de 
tussenpersoon is;

Or. en

Amendement 568
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24– lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) kosten en bijbehorende lasten. c) alle kosten en alle bijbehorende lasten.

Or. en

Motivering

Op dit moment vormen asymmetrie in de informatie van klanten en 
verzekeringstussenpersonen, alsmede betalingen van commissies door 
verzekeringsondernemingen aan tussenpersonen, een ernstige bedreiging voor de kwaliteit 
van advies inzake verzekeringsproducten. Dit vormt een belemmering voor een kosteneffectief 
en op middelen gericht productaanbod aan klanten. Vanwege de huidige status van het 
respectieve Europese politieke debat en ten behoeve van een doeltreffend en samenhangend 
regelgevend kader is een passende afstemming van IMD II op MiFID desalniettemin een 
doeltreffende aanpak.
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Amendement 569
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de commissies, retrocessies of 
overige tegemoetkomingen verbonden aan 
de transactie die door de ontwikkelaar of 
een derde worden betaald, als bepaald in 
Richtlijn 2004/39/EG en Richtlijn 
2002/92/EG.

Or. en

Amendement 570
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in dit artikel bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat de klanten of 
potentiële klanten redelijkerwijze in staat 
zijn de aard en de risico's van het specifiek 
aangeboden verzekeringsproduct te 
begrijpen en derhalve met kennis van 
zaken beleggingsbeslissingen te nemen. 
Deze informatie mag in gestandaardiseerde 
vorm worden verstrekt.

4. De in dit artikel bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat de klanten of 
potentiële klanten redelijkerwijze in staat 
zijn de aard en de risico's van het specifiek 
aangeboden verzekeringsproduct te 
begrijpen en derhalve met kennis van 
zaken beleggingsbeslissingen te nemen. 
Deze informatie mag in gestandaardiseerde 
vorm worden verstrekt in een essentieel 
informatiedocument. Het essentiële 
informatiedocument wordt aangevuld met 
de totstandbrenging van een essentieel 
dienstverleningsdocument door de 
persoon die het verzekeringsproduct 
verkoopt, waarin de aan de kleine 
belegger verleende diensten worden 
weergegeven.
Een persoon die particulieren een 
verzekeringsbeleggingsproduct verkoopt, 
verstrekt hen geruime tijd voordat er een 
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transactie met betrekking tot het 
verzekeringsbeleggingsproduct wordt 
gesloten het essentiële 
informatiedocument en het essentiële 
dienstverleningsdocument. Indien een 
verzekeringsbeleggingsproduct aan een 
klant wordt aanbevolen, worden het 
essentiële informatiedocument en het 
essentiële dienstverleningsdocument 
onverwijld verstrekt.

Or. en

Amendement 571
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in dit artikel bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat de klanten of 
potentiële klanten redelijkerwijze in staat 
zijn de aard en de risico's van het specifiek 
aangeboden verzekeringsproduct te 
begrijpen en derhalve met kennis van 
zaken beleggingsbeslissingen te nemen. 
Deze informatie mag in 
gestandaardiseerde vorm worden 
verstrekt.

4. De in dit artikel bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke en 
overzichtelijke vorm en op zodanige wijze 
verstrekt dat de klanten of potentiële 
klanten redelijkerwijze in staat zijn de aard 
en de risico's van het specifiek aangeboden 
verzekeringsproduct te begrijpen en 
derhalve met kennis van zaken 
beleggingsbeslissingen te nemen. Deze 
informatie wordt verstrekt in een 
gestandaardiseerd essentiële-
informatiedocument ("key information 
document").

Or. de

Amendement 572
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in dit artikel bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat de klanten of 
potentiële klanten redelijkerwijze in staat 
zijn de aard en de risico's van het specifiek 
aangeboden verzekeringsproduct te 
begrijpen en derhalve met kennis van 
zaken beleggingsbeslissingen te nemen. 
Deze informatie mag in gestandaardiseerde 
vorm worden verstrekt.

4. De in dit artikel bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat de klanten of 
potentiële klanten redelijkerwijze in staat 
zijn de aard en de risico's van het specifiek 
aangeboden verzekeringsproduct te 
begrijpen en derhalve met kennis van 
zaken beleggingsbeslissingen te nemen. 
Deze informatie wordt in 
gestandaardiseerde vorm verstrekt.

Or. en

Amendement 573
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in dit artikel bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat de klanten of 
potentiële klanten redelijkerwijze in staat 
zijn de aard en de risico's van het specifiek 
aangeboden verzekeringsproduct te 
begrijpen en derhalve met kennis van 
zaken beleggingsbeslissingen te nemen. 
Deze informatie mag in gestandaardiseerde 
vorm worden verstrekt.

4. De in dit artikel bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat de klanten of 
potentiële klanten redelijkerwijze in staat 
zijn de aard en de risico's van het specifiek 
aangeboden verzekeringstype te begrijpen 
en derhalve met kennis van zaken 
beleggingsbeslissingen te nemen. Deze 
informatie mag in gestandaardiseerde vorm 
worden verstrekt.

Or. de

(overeenkomstig de in artikel 18, lid 4, genoemde vereisten)

Motivering

Dit amendement brengt de tekst in overeenstemming met MiFID.
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Amendement 574
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat op onafhankelijke basis
verzekeringsadvies wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat dat advies op onafhankelijke 
basis wordt verstrekt, omvat de in lid 3 
bedoelde passende informatie de volgende 
elementen die vóór het verzekeringsadvies 
worden verstrekt:

(a) het scala aan verzekeringsproducten 
waarop de aanbeveling wordt gebaseerd, 
en in het bijzonder of het scala beperkt is 
tot verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden hebben met de 
tussenpersoon die de klant 
vertegenwoordigt; en
(b) of de klant voor het advies een 
honorarium moet betalen;
(c) of de verzekeringstussenpersoon met 
betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst enigerlei 
provisie of commissie ontvangt van een 
derde partij. 
5 bis. De lidstaten kunnen daarnaast het 
aanbieden of aanvaarden van provisies, 
commissies of niet-geldelijke 
tegemoetkomingen van derden met 
betrekking tot het verstrekken van 
verzekeringsadvies verbieden of inperken. 
Dit kan betekenen dat dergelijke provisies, 
commissies of niet-geldelijke 
tegemoetkomingen aan de klant worden 
terugbetaald of afgetrokken van de door 
de klant te betalen kosten.
De lidstaten kunnen verder voorschrijven 
dat indien een tussenpersoon de klant 
meedeelt dat het advies op onafhankelijke 
basis wordt verstrekt, de tussenpersoon 
een toereikend aantal op de markt 
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verkrijgbare verzekeringsproducten 
beoordeelt die voldoende gediversifieerd 
zijn wat type en emittenten of 
productaanbieders betreft om te 
waarborgen dat de doelstellingen van de 
klant naar behoren kunnen worden 
verwezenlijkt en niet beperkt blijven tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden hebben met de 
tussenpersoon.

Or. en

Amendement 575
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de verzekeringstussenpersoon
of verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat op onafhankelijke basis
verzekeringsadvies wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
de klant meedeelt dat het advies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt,
omvat de in lid 3 bedoelde passende 
informatie de volgende elementen die vóór 
het verzekeringsadvies worden verstrekt:

Or. en

Amendement 576
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat op onafhankelijke basis 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
de klant meedeelt dat op onafhankelijke 
basis verzekeringsadvies wordt verstrekt, 
geldt het volgende:
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Or. en

Amendement 577
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat op onafhankelijke basis 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. De lidstaten schrijven voor dat wanneer 
de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat op onafhankelijke basis 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant de 
aard van de vergoeding meedeelt die zij of 
hij met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt:

Or. en

Motivering

Er ontstaat een risico op belangenconflicten en consumentenbenadeling wanneer adviseurs 
prips verkopen. Met betrekking tot deze producten moet worden voorgeschreven dat eventuele 
commissies worden meegedeeld.

Amendement 578
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 

Schrappen
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uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

Or. en

Amendement 579
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders betreft 
en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben;

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming analyseert de 
betreffende markt volledig, zodat hij of zij 
overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet. De verzekeringsproducten 
zijn divers wat type en emittenten of 
productaanbieders betreft en mogen niet 
beperkt zijn tot verzekeringsproducten die 
worden uitgegeven of verstrekt door 
entiteiten die nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben;

Or. de

Amendement 580
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 

a) het scala aan verzekeringsproducten 
waarop de aanbeveling wordt gebaseerd, 
en in het bijzonder of het scala beperkt is
tot verzekeringsproducten die worden 
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verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden hebben met de
tussenpersoon die de klant 
vertegenwoordigt; en

Or. en

Amendement 581
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders betreft 
en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

a) een voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten die 
voldoende gediversifieerd zijn wat type en 
emittenten of productaanbieders betreft om 
te waarborgen dat naar behoren kan
worden voldaan aan de behoeften van de 
klant met betrekking tot 
verzekeringsbelegging en niet beperkt
blijven tot verzekeringsproducten die 
worden uitgegeven of verstrekt door 
entiteiten die nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben;

Or. en

Amendement 582
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of a) de verzekeringstussenpersoon of 
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verzekeringsonderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders betreft 
en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

verzekeringsonderneming beoordeelt een 
scala aan op de markt verkrijgbare 
verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn voldoende 
gediversifieerd wat type en emittenten of 
productaanbieders betreft en mogen niet 
beperkt zijn tot verzekeringsproducten die 
worden uitgegeven of verstrekt door 
entiteiten die nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

Or. en

Amendement 583
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders betreft 
en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
scala aan op de markt verkrijgbare 
verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders betreft 
en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd IMD II op één lijn te brengen met MiFID II. Het is 
gebaseerd op een bijdrage van de Britse autoriteit financiële diensten (FSA).
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Amendement 584
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders betreft 
en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders betreft 
en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon hebben; en

Or. en

Amendement 585
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) hij of zij moet de klant volledig en 
onpartijdig advies verstrekken;

Or. de

Amendement 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de aard van de vergoeding die hij 
met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt en of 
hij met betrekking tot de 
verzekeringsbeleggingsovereenkomst 
werkt:
i) op basis van een honorarium, dit wil 
zeggen een rechtstreeks door de klant 
betaalde vergoeding; of
ii) op basis van enigerlei commissie, dit 
wil zeggen een in de verzekeringspremie 
begrepen vergoeding; of
iii) op basis van een combinatie van i) en 
ii);

Or. en

Amendement 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) indien de tussenpersoon enigerlei 
honorarium of commissie ontvangt, het 
volledige bedrag van de vergoeding met 
betrekking tot de aangeboden of in 
overweging genomen 
verzekeringsbeleggingsproducten of,
indien geen precies bedrag kan worden 
vermeld, de berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide. Het honorarium of 
de commissie voor het advies en het 
honorarium of de commissie voor het 
product moeten als afzonderlijke 
bedragen of berekeningen worden 
meegedeeld;
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Or. en

Amendement 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) indien het bedrag van de 
commissie afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 
de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij ontvangt indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Or. en

Amendement 589
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Een algemeen verbod op "inducements" is niet wenselijk wanneer het beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt.

Amendement 590
Louis Michel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

Schrappen

Or. en

Amendement 591
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

Schrappen

Or. en
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Amendement 592
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

b) of de klant voor het advies een 
honorarium moet betalen;

Or. en

Amendement 593
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies,
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming enigerlei 
geldelijke tegemoetkoming, inclusief
provisies of commissies die worden betaald 
of verstrekt door een derde partij of een 
persoon die op onafhankelijke basis voor 
rekening van een derde partij handelt.

Or. en

Amendement 594
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming geen provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt en houdt deze niet in. Kleine 
niet-geldelijke tegemoetkomingen die de 
kwaliteit van de aan de klant geboden 
dienst kunnen verhogen en van zodanige 
omvang en aard zijn dat zij niet kunnen 
worden geacht afbreuk te doen aan de 
plicht van de beleggingsonderneming om 
zich in te zetten voor de belangen van de 
klant en duidelijk bekend worden 
gemaakt, zijn van deze bepaling 
uitgesloten.

Or. en

Amendement 595
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten en wanneer de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat het verzekeringsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verstrekt,
aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
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commissies of directe of indirecte
geldelijke of niet-geldelijke
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van de Deense verzekeringmaatschappij. Met 
het verbod op commissies worden economische transacties tussen de 
verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen en de tussenpersonen voorkomen. Op deze 
manier wordt het voor de klant tevens duidelijker hoeveel en aan wie zij betalen. De ervaring 
van de Deense verzekeringsmaatschappij leert dat dankzij het verbod op commissies de 
transparantie op de Deense markt is vergroot en derhalve het concurrentieniveau is 
verbeterd. Dit heeft geleid tot betere producten en lagere kosten voor de klant. Het 
amendement is in overeenstemming met MiFID II.

Amendement 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen, op geld waardeerbare 
voordelen of andere stimulansen die 
worden betaald of verstrekt door een derde 
partij of een persoon die voor rekening van 
een derde partij handelt.

Or. de

Amendement 597
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming geen provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt en houdt deze niet in.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd IMD II op één lijn te brengen met MiFID II. Het is 
gebaseerd op een bijdrage van de Britse autoriteit financiële diensten (FSA).

Amendement 598
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Hij of zij kan alleen van zijn klant 
een vergoeding ontvangen.

Or. fr

Motivering

Afstemming op de toekomstige MIF 2.

Amendement 599
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) of de verzekeringstussenpersoon 
met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst enigerlei 
provisie of commissie ontvangt van een 
derde partij.

Or. en

Amendement 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
wijze waarop een 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon zijn of haar 
personeel of andere verbonden agenten 
beloont niet botst met de verplichting om 
zich in te zetten voor de belangen van de 
klant. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer het personeel adviseert over of 
overgaat tot verkoop van 
verzekeringsproducten aan particulieren, 
de vergoedingsstructuur geen gevaar 
oplevert voor hun mogelijkheid om, waar 
van toepassing, een objectieve 
aanbeveling te doen of de informatie op 
correcte, duidelijke en niet misleidende 
wijze te verstrekken overeenkomstig lid 2 
en dat de vergoeding evenmin op andere 
wijze aanleiding tot ongewenste 
belangenconflicten geeft.
De lidstaten zien er met name op toe dat:
(a) de vergoeding niet grotendeels 
afhankelijk is van verkoopdoelen of 
winstgevendheid van bepaalde producten;
(b) de vergoeding of andere regelingen 
met inbegrip van prestatiebeoordeling het 
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personeel niet stimuleren om zich niet in 
te zetten voor de belangen van de klant 
van de tussenpersoon.

Or. en

Amendement 601
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Een verzekeringstussenpersoon 
wordt alleen geacht op onafhankelijke 
basis advies te verstrekken als de
tussenpersoon in zijn informatie aan de 
klant heeft verklaard dat dit het geval is.

Or. en

Motivering

Het laatste lid wordt toegevoegd om te verduidelijken dat er bij "niet-verbonden" 
tussenpersonen niet per se van mag worden uitgegaan dat zij op onafhankelijke basis advies 
verstrekken.

Amendement 602
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om ervoor te zorgen dat 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen de in dit 
artikel neergelegde beginselen in acht 
nemen wanneer zij bij hun klanten aan 

6. De lidstaten kunnen daarnaast het 
aanbieden of aanvaarden van provisies, 
commissies of niet-geldelijke 
tegemoetkomingen van derden in verband 
met het verstrekken van 
verzekeringsadvies verbieden of inperken.
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verzekeringsbemiddeling doen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Or. en

Amendement 603
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aard van de dienst die aan de klant 
of potentiële klant wordt aangeboden of 
voor hem wordt verricht, rekening 
houdend met de soort, het voorwerp, de 
omvang en de frequentie van de 
transacties; and

Schrappen

Or. en

Amendement 604
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aard van de aangeboden of in 
overweging genomen producten, met 
inbegrip van verschillende soorten 
verzekeringsproducten.

Schrappen

Or. en

Amendement 605
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de al dan niet professionele aard 
van de klant of potentiële klant; en de 
classificatie ervan als in aanmerking 
komende tegenpartijen

Or. en

Motivering

Hiermee wordt beoogd op één lijn te komen met MiFID II. 

Amendement 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten kunnen in bepaalde 
gevallen en na raadpleging van betrokken 
belanghebbenden, het aanbieden of 
aanvaarden van provisies, commissies of 
niet-geldelijke tegemoetkomingen in 
verband met het verstrekken van advies 
inzake verzekeringsbeleggingsproducten 
verbieden of inperken, op voorwaarde dat 
de lidstaat gelijke 
concurrentievoorwaarden voor alle 
distributiekanalen waarborgt en de 
concurrentie niet verstoort. Dit kan 
betekenen dat dergelijke provisies, 
commissies of niet-geldelijke 
tegemoetkomingen aan de klant worden 
terugbetaald of afgetrokken van de door 
de klant te betalen kosten.

Or. en
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Amendement 607
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 608
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij het verstrekken van advies wint de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de nodige 
informatie in over de kennis en ervaring 
van de klant of potentiële klant op het voor 
de specifieke soort product of dienst 
relevante gebied, alsook over de financiële 
situatie en de beleggingsdoelstellingen van 
de klant of potentiële klant, op basis 
waarvan de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de voor de klant 
of potentiële klant geschikte 
verzekeringsproducten moet aanbevelen.

1. De verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming wint de nodige 
informatie in over de kennis en ervaring 
van de klant of potentiële klant op het voor 
de specifieke soort product of dienst 
relevante gebied, alsook over de financiële 
situatie en de beleggingsdoelstellingen van 
de klant of potentiële klant, op basis 
waarvan de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de voor de klant 
of potentiële klant geschikte 
verzekeringsproducten moet aanbevelen.

Or. fr

Amendement 609
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij het verstrekken van advies wint de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de nodige 
informatie in over de kennis en ervaring 
van de klant of potentiële klant op het voor 
de specifieke soort product of dienst 
relevante gebied, alsook over de financiële 
situatie en de beleggingsdoelstellingen van 
de klant of potentiële klant, op basis
waarvan de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de voor de klant 
of potentiële klant geschikte 
verzekeringsproducten moet aanbevelen.

1. Bij het verstrekken van advies wint de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de nodige 
informatie in over de kennis, behoeften en 
ervaring van de klant of potentiële klant op 
het voor de specifieke soort product of 
dienst relevante gebied, alsook over de 
financiële situatie en de 
beleggingsdoelstellingen van de klant of 
potentiële klant, en op basis van de
beoordeling moet de
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de
verzekeringsproducten aanbevelen 
waarmee de belangen van de klant of 
potentiële klant worden behartigd.

Or. en

Motivering

Op dit moment vormen asymmetrie in de informatie van klanten en 
verzekeringstussenpersonen, alsmede betalingen van commissies door 
verzekeringsondernemingen aan tussenpersonen, een ernstige bedreiging voor de kwaliteit 
van advies inzake verzekeringsproducten. Dit vormt een belemmering voor een kosteneffectief 
en op middelen gericht productaanbod aan klanten. Vanwege de huidige status van het 
respectieve Europese politieke debat en ten behoeve van een doeltreffend en samenhangend 
regelgevend kader is een passende afstemming van IMD II op MiFID desalniettemin een 
doeltreffende aanpak.

Amendement 610
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, wanneer zij 
aan verzekeringsbemiddeling doen met 
betrekking tot verkoop zonder advies, bij 

Schrappen
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de klant of potentiële klant informatie 
inwinnen over diens kennis en ervaring 
op het beleggingsgebied met betrekking 
tot de specifieke soort product of dienst 
die men voornemens is aan te bieden of 
die wordt verlangd, zodat de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming kan beoordelen 
of de in overweging genomen 
verzekeringsdienst of het in overweging 
genomen verzekeringsproduct adequaat is 
voor de klant.

Or. fr

Amendement 611
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, wanneer zij 
aan verzekeringsbemiddeling doen met 
betrekking tot verkoop zonder advies, bij
de klant of potentiële klant informatie 
inwinnen over diens kennis en ervaring op 
het beleggingsgebied met betrekking tot de
specifieke soort product of dienst die men 
voornemens is aan te bieden of die wordt 
verlangd, zodat de
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming kan beoordelen 
of de in overweging genomen 
verzekeringsdienst of het in overweging 
genomen verzekeringsproduct adequaat is 
voor de klant.

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, wanneer zij 
aan verzekeringsbemiddeling doen met 
betrekking tot verkoop zonder advies, bij 
de klant of potentiële klant relevante
informatie inwinnen over de klant of 
potentiële klant. Op deze manier kan de
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordelen of de 
in overweging genomen verzekeringsdienst 
of het in overweging genomen 
verzekeringsproduct adequaat is voor de 
klant.

Or. en
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Motivering

Dit amendement wordt voorgesteld om op één lijn te komen met MiFID II op het gebied van 
de evaluatie in het belang van de klant.

Amendement 612
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, wanneer zij 
aan verzekeringsbemiddeling doen met 
betrekking tot verkoop zonder advies, bij 
de klant of potentiële klant informatie 
inwinnen over diens kennis en ervaring op 
het beleggingsgebied met betrekking tot de 
specifieke soort product of dienst die men 
voornemens is aan te bieden of die wordt 
verlangd, zodat de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming kan beoordelen 
of de in overweging genomen 
verzekeringsdienst of het in overweging 
genomen verzekeringsproduct adequaat is 
voor de klant.

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
verzekeringstussenpersonen en
verzekeringsondernemingen, wanneer zij 
aan verzekeringsbemiddeling doen, bij de 
klant of potentiële klant informatie 
inwinnen over diens kennis en ervaring op 
het beleggingsgebied met betrekking tot de 
specifieke soort product of dienst die men 
voornemens is aan te bieden of die wordt 
verlangd, zodat de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming kan beoordelen 
of de in overweging genomen 
verzekeringsdienst of het in overweging 
genomen verzekeringsproduct adequaat is 
voor de klant.

Or. en

Amendement 613
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op grond van de 

Indien de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op grond van de 
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uit hoofde van de voorgaande alinea 
ontvangen informatie oordeelt dat het 
product of de dienst voor de klant of 
potentiële klant niet adequaat is, 
waarschuwt de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant of 
potentiële klant. Deze waarschuwing mag 
in gestandaardiseerde vorm worden 
verstrekt.

uit hoofde van de voorgaande alinea 
gevraagde informatie oordeelt dat het 
product of de dienst voor de klant of 
potentiële klant niet adequaat is, 
waarschuwt de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant of 
potentiële klant. Deze waarschuwing mag 
in gestandaardiseerde vorm worden 
verstrekt.

Or. en

Amendement 614
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op grond van de 
uit hoofde van de voorgaande alinea 
ontvangen informatie oordeelt dat het 
product of de dienst voor de klant of 
potentiële klant niet adequaat is, 
waarschuwt de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant of 
potentiële klant. Deze waarschuwing mag
in gestandaardiseerde vorm worden
verstrekt.

Indien de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op grond van de 
uit hoofde van de voorgaande alinea 
ontvangen informatie oordeelt dat het 
product of de dienst voor de klant of 
potentiële klant niet adequaat is, 
waarschuwt de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant of 
potentiële klant. Deze waarschuwing wordt
in gestandaardiseerde vorm verstrekt.

Or. fr

Amendement 615
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien klanten of potentiële klanten de in Indien klanten of potentiële klanten de in 
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de eerste alinea bedoelde informatie niet 
verstrekken of indien zij onvoldoende
informatie over hun kennis en ervaring 
verstrekken, waarschuwt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hen dat de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet in een 
positie verkeert om vast te stellen of de in 
overweging genomen dienst of het in 
overweging genomen product voor hen
adequaat is. Deze waarschuwing mag in 
gestandaardiseerde vorm worden verstrekt.

de eerste alinea bedoelde informatie niet
kunnen verstrekken of indien zij niet 
voldoende informatie over hun kennis en 
ervaring kunnen verstrekken, mag de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming geen advies over
de in overweging genomen dienst of het in 
overweging genomen product verstrekken 
en deze dienst of dit product niet 
verkopen, aangezien de
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet in een 
positie verkeert om vast te stellen of de 
dienst of het product voor adequaat is. Dit
mag in gestandaardiseerde vorm worden 
verstrekt waarbij wordt vermeld welke 
informatie de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming nodig heeft 
om een passende afweging te kunnen 
maken in het belang van de klant.

Or. en

Motivering

De tussenpersoon of verzekeringsonderneming dient verantwoordelijk te zijn voor de keuze 
van de producten die zij of hij verkoopt en het publiek waarop zij of hij zich richt. Niet alleen 
de werknemer maar ook het management van de tussenpersoon of verzekeringsonderneming 
moeten ervoor zorgen dat de marketingstrategie in overeenstemming is met de verplichtingen 
uit hoofde van artikel 15, lid 1. Sommige kleine tussenpersonen kunnen van mening zijn dat zij 
niet in een positie verkeren de door de verzekeringsondernemingen uitgegeven 
beleggingsproducten te beoordelen. In dat geval dienen zij geen producten aan te bevelen dan 
wel te verkopen die zij niet volledig begrijpen. Dit amendement is gebaseerd op een voorstel 
van het BEUC.

Amendement 616
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien klanten of potentiële klanten de in 
de eerste alinea bedoelde informatie niet 
verstrekken of indien zij onvoldoende 

Indien klanten of potentiële klanten 
onvoldoende informatie over hun kennis en 
ervaring verstrekken, waarschuwt de 
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informatie over hun kennis en ervaring 
verstrekken, waarschuwt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hen dat de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet in een 
positie verkeert om vast te stellen of de in 
overweging genomen dienst of het in 
overweging genomen product voor hen 
adequaat is. Deze waarschuwing mag in 
gestandaardiseerde vorm worden verstrekt.

verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hen dat de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet in een 
positie verkeert om vast te stellen of de in 
overweging genomen dienst of het in 
overweging genomen product voor hen 
adequaat is. Deze waarschuwing mag in 
gestandaardiseerde vorm worden verstrekt.

Or. en

Amendement 617
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien klanten of potentiële klanten de in 
de eerste alinea bedoelde informatie niet 
verstrekken of indien zij onvoldoende 
informatie over hun kennis en ervaring 
verstrekken, waarschuwt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hen dat de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet in een 
positie verkeert om vast te stellen of de in 
overweging genomen dienst of het in 
overweging genomen product voor hen 
adequaat is. Deze waarschuwing mag in 
gestandaardiseerde vorm worden verstrekt.

Indien klanten of potentiële klanten de in 
de eerste alinea bedoelde informatie niet 
verstrekken of indien zij onvoldoende 
informatie over hun kennis en ervaring 
verstrekken, waarschuwt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hen dat de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet in een 
positie verkeert om vast te stellen of de in 
overweging genomen dienst of het in 
overweging genomen product voor hen 
adequaat is. Deze waarschuwing wordt in 
gestandaardiseerde vorm verstrekt.

Or. fr

Amendement 618
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan toe dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, als zij 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
verlenen met betrekking tot verkoop 
zonder advies, geen informatie hoeven in 
te winnen noch de vaststelling hoeven te 
doen als bedoeld in lid 2, als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
(a) de verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
vindt plaats op initiatief van de klant of 
potentiële klant,
(b) de verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
heeft betrekking op 
verzekeringsgebaseerde beleggingen: 
i) waarbij de beleggingspositie alleen 
afhangt van onderliggende financiële 
instrumenten die aangemerkt kunnen 
worden als niet-complex in de zin van 
artikel 25, lid 3, onder a), van [Richtlijn 
2004/39/EG]; of
ii) waarvan de structuur niet zodanig is 
dat de klant de daaraan verbonden 
risico's moeilijk kan inschatten.
(c) de klant of potentiële klant is duidelijk 
meegedeeld dat de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet verplicht is 
de geschiktheid of adequaatheid van het 
aangeboden product te beoordelen en dat 
hij derhalve niet onder de toepasselijke 
bepalingen betreffende de gedragsregels 
valt. Deze waarschuwing mag in 
gestandaardiseerde vorm worden 
verstrekt. 

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een norm gecreëerd die gelijkwaardig is aan die in MiFID II, 
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waarmee gezorgd wordt voor gelijke concurrentievoorwaarden ten opzichte van andere dan 
verzekeringsbeleggingsproducten. Het is gebaseerd op een bijdrage van de Britse autoriteit 
financiële diensten (FSA).

Amendement 619
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, als zij 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
verlenen met betrekking tot verkoop 
zonder advies, die producten aan de klant 
of potentiële klant kunnen verstrekken 
zonder te beoordelen of het in overweging 
genomen product voor hen geschikt is, als 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) de dienst zonder advies heeft 
betrekking op verzekeringsbeleggingen:
i) waarbij de beleggingspositie alleen 
afhangt van onderliggende financiële 
instrumenten die aangemerkt kunnen 
worden als niet-complex in de zin van 
artikel 25, lid 3, onder a), van [Richtlijn 
2004/39/EG*]; of
ii) waarvan de structuur niet zodanig is 
dat de klant de daaraan verbonden 
risico's moeilijk kan inschatten
(b) het product of de dienst wordt verstrekt 
op initiatief van de klant of potentiële 
klant, en
(c) de klant of potentiële klant is duidelijk 
gewaarschuwd dat bij het verrichten van 
deze dienst de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming niet verplicht 
is de geschiktheid van het aangeboden 
product te beoordelen en dat hij derhalve 
niet de overeenkomstige bescherming van 
de toepasselijke bepalingen betreffende de 



PE504.393v01-00 138/176 AM\926838NL.doc

NL

gedragsregels geniet. Deze waarschuwing 
mag in gestandaardiseerde vorm worden 
verstrekt.
(d) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming voldoet aan de 
in artikel 23 (belangenconflicten) 
vastgelegde verplichtingen.

Or. en

Motivering

In MiFID II wordt de verkoop van bepaalde prips die uitsluitend bestaan in de uitvoering van 
orders (zonder advies of geschiktheidstest) toegestaan, mits wordt voldaan aan bepaalde 
voorwaarden. In IMD II wordt echter geen soortgelijke bepaling aangetroffen. Hiermee 
worden ongelijke concurrentievoorwaarden gecreëerd voor producten die in soortgelijke of 
zelfs identieke effecten beleggen. Zo kan bijvoorbeeld een icbe-fonds in het kader van MiFID 
II worden verkocht zonder advies of geschiktheidstest, terwijl een verzekeringsfonds met een 
gelijkwaardig effectenprofiel niet op deze manier kan worden verkocht in het kader van het 
IMD II-voorstel.

Amendement 620
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten staan toe dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen, als zij 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
verlenen met betrekking tot verkoop 
zonder advies, geen informatie hoeven in 
te winnen noch de vaststelling hoeven te 
doen als bedoeld in lid 2, als aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan: 
(a) de dienst zonder advies heeft 
betrekking op verzekeringsgebaseerde 
investeringen:
i) waarbij de beleggingspositie alleen 
afhangt van onderliggende financiële 
instrumenten die aangemerkt kunnen 
worden als niet-complex in de zin van 
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artikel 25, lid 3, onder a), van [Richtlijn 
2004/39/EG]; of
ii) waarvan de structuur niet zodanig is 
dat de klant de daaraan verbonden 
risico's door de klant moeilijk kan 
inschatten.
(b) het product of de dienst wordt verstrekt 
op initiatief van de klant of potentiële 
klant,
(c) de klant of potentiële klant is duidelijk 
meegedeeld dat bij het verrichten van deze 
dienst de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet verplicht is 
de geschiktheid of adequaatheid van het 
aangeboden product te beoordelen en dat 
hij derhalve niet de overeenkomstige 
bescherming van de toepasselijke 
bepalingen betreffende de gedragsregels 
geniet. Deze waarschuwing mag in 
gestandaardiseerde vorm worden 
verstrekt, en
(d) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming voldoet aan de 
in artikel 23 vastgelegde verplichtingen.

Or. en

Amendement 621
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De klant moet van de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor zijn of haar klanten 
verrichte diensten ontvangen. Deze 
verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan klanten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken verzekeringsproducten en 

4. De klant moet van de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming deugdelijke 
verslagen op een duurzame drager over de 
voor zijn of haar klanten verrichte diensten 
ontvangen. Deze verslagen bevatten 
periodieke mededelingen aan klanten, 
rekening houdend met het type en de 
complexiteit van de betrokken 
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de aard van de voor de klant verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de klant werden 
verricht. Bij het verstrekken van advies
specificeert de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming hoe het 
verstrekte advies aan de individuele 
kenmerken van de klant beantwoordt.

verzekeringsproducten en de aard van de 
voor de klant verrichte dienst, alsook, in 
voorkomend geval, de kosten van de 
transacties en de diensten die voor 
rekening van de klant werden verricht. Bij 
het verstrekken van advies aan 
particulieren verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een 
dossier op een duurzame drager waarin 
ten minste de doelstellingen van de klant 
zijn gespecificeerd, alsmede de 
aanbeveling en hoe het verstrekte advies 
aan de individuele kenmerken en 
doelstellingen van de klant beantwoordt.

Or. en

Motivering

Het niveau van consumentenbescherming en de bepalingen betreffende de gedragsregels 
moeten in overeenstemming met MiFID zijn.

Amendement 622
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De klant moet van de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor zijn of haar klanten 
verrichte diensten ontvangen. Deze 
verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan klanten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken verzekeringsproducten en 
de aard van de voor de klant verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de klant werden 
verricht. Bij het verstrekken van advies 
specificeert de verzekeringstussenpersoon 

4. De klant moet van de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor zijn of haar klanten 
verrichte diensten ontvangen. Deze 
verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan klanten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken verzekeringsproducten en 
de aard van de voor de klant verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de klant werden 
verricht. De verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming specificeert hoe 



AM\926838NL.doc 141/176 PE504.393v01-00

NL

of verzekeringsonderneming hoe het 
verstrekte advies aan de individuele 
kenmerken van de klant beantwoordt.

het verstrekte advies aan de individuele 
kenmerken van de klant beantwoordt.

Or. en

Amendement 623
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De klant moet van de 
verzekeringstussenpersoon of
verzekeringsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor zijn of haar klanten 
verrichte diensten ontvangen. Deze 
verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan klanten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken verzekeringsproducten en 
de aard van de voor de klant verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de klant werden 
verricht. Bij het verstrekken van advies 
specificeert de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming hoe het 
verstrekte advies aan de individuele 
kenmerken van de klant beantwoordt.

4. De klant moet van de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming deugdelijke 
verslagen over de voor zijn of haar klanten 
verrichte diensten ontvangen. Deze 
verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan klanten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken verzekeringsproducten en 
de aard van de voor de klant verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de 
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de klant werden 
verricht. De verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming specificeert hoe 
het verstrekte advies aan de individuele 
kenmerken van de klant beantwoordt.

Or. fr

Amendement 624
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De klant moet van de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming deugdelijke 

4. De klant moet van de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming deugdelijke 
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verslagen over de voor zijn of haar klanten 
verrichte diensten ontvangen. Deze 
verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan klanten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken verzekeringsproducten en 
de aard van de voor de klant verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, de
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de klant werden 
verricht. Bij het verstrekken van advies 
specificeert de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming hoe het 
verstrekte advies aan de individuele 
kenmerken van de klant beantwoordt.

verslagen over de voor zijn of haar klanten 
verrichte diensten ontvangen. Deze 
verslagen bevatten periodieke 
mededelingen aan klanten, rekening 
houdend met het type en de complexiteit 
van de betrokken verzekeringsproducten en 
de aard van de voor de klant verrichte 
dienst, alsook, in voorkomend geval, alle
kosten van de transacties en de diensten die 
voor rekening van de klant werden 
verricht. Bij het verstrekken van advies 
specificeert de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming nauwgezet
hoe het verstrekte advies aan de 
individuele kenmerken van de klant 
beantwoordt.

Or. en

Amendement 625
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. en

Motivering

Er is sprake van juridische twijfel als dit soort bepalingen op EU-niveau kan worden 
geregeld. Geen enkel rationeel argument kan de interferentie van de richtlijn op het gebied 
van financiële sancties van de lidstaten rechtvaardigen. In de regelgeving betreffende het 
opleggen van sancties moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke context van 
een bepaalde lidstaat en derhalve dienen dergelijke bepalingen uitsluitend op nationaal 
niveau te worden vastgesteld.

Amendement 626
Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten waarborgen dat de 
bevoegde autoriteiten passende 
maatregelen treffen voor invoering van 
een register voor het opslaan en openbaar 
maken van de identiteit van verzekerings-, 
verbonden verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen die 
hoofdstuk VI en VII van deze richtlijn 
hebben geschonden, alsmede de identiteit 
van de tussenpersoon of 
verzekeringsonderneming namens welke 
de respectieve tussenpersoon handelt. De 
EAVB verstrekt een lijst met hyperlinks 
naar alle registers van de relevante 
bevoegde nationale autoriteiten. 
Daarnaast verschaffen de bevoegde 
nationale autoriteiten hyperlinks naar 
bovengenoemde door de EAVB 
bijgehouden lijst. 

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd een doeltreffend niet-financieel sanctiemechanisme op te 
zetten ter verbetering van de advieskwaliteit en ter vergroting van de concurrentie in de 
verzekeringsbemiddelingssector.

Amendement 627
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Sancties

1. De lidstaten leggen 
verzekeringstussenpersonen passende 
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sancties op ingeval een persoon die 
verzekerings- of 
herverzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefent niet in een van de lidstaten is 
geregistreerd en niet valt onder artikel 1, 
lid 2.
2. De lidstaten leggen verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen of -
ondernemingen passende sancties op 
ingeval zij geen gebruik maken van de 
verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van 
geregistreerde verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddelingspersonen of 
van de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
personen.
3. De lidstaten leggen passende sancties 
op ingeval een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon of -
onderneming de ter uitvoering van deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen 
niet naleeft.
4. Elke genomen maatregel die sancties of 
beperkingen van de activiteiten van een 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon of -
onderneming behelst, moet naar behoren 
met redenen worden omkleed en aan de 
betrokken tussenpersoon worden 
meegedeeld. Tegen elke maatregel van die 
aard staat in de lidstaat die de maatregel 
heeft genomen, beroep open bij de 
rechter.

Or. en

Amendement 628
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Specifieke sancties

Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 houdt de 
EAVB toezicht op verzekerings- en 
herverzekeringsproducten die in de Unie 
op de markt worden gebracht, worden 
verspreid of worden verkocht, en kan de 
EAVB, in samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten, nieuwe verzekerings- en 
herverzekeringsproducten of financiële 
instrumenten proactief onderzoeken 
alvorens zij in de Unie op de markt 
worden gebracht, worden verspreid of 
worden verkocht. De EAVB houdt tevens 
toezicht op de andere financiële 
activiteiten en praktijken, inclusief 
beleggingsactiviteiten, van de 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen.
1. In overeenstemming met artikel 9, lid 5 
van Verordening (EU) nr. 1095/2010 kan 
de EAVB, als op redelijke gronden is 
geconcludeerd dat aan de voorwaarden 
van de leden 2 en 3 is voldaan, de 
volgende zaken tijdelijk verbieden of 
beperken in de Unie:
(a) het op de markt brengen, verspreiden 
of verkopen van bepaalde specifieke 
verzekerings- en 
herverzekeringsproducten, inclusief 
zorgverzekerings- en 
verzekeringsbeleggingsproducten met 
bepaalde specifieke kenmerken; of
(b) een type financiële activiteit of 
praktijk, inclusief beleggingsactiviteiten, 
van verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen.
Een verbod of beperking kan gelden in 
omstandigheden of onderworpen zijn aan 
uitzonderingen die door het EAVB 
worden gespecificeerd.
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2. Het EAVB neemt slechts een besluit 
overeenkomstig lid 1 indien aan elk van 
de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) de voorgestelde maatregel heeft tot 
doel een aanzienlijke bedreiging voor de 
bescherming van verzekeringnemers of 
begunstigden dan wel voor het ordelijk 
functioneren en de integriteit van 
financiële markten of voor de stabiliteit 
van het financiële stelsel in de Unie of een 
deel daarvan af te wenden;
(b) de reguleringsvereisten op grond van 
de wetgeving van de Unie die van 
toepassing zijn op het betreffende 
verzekerings- of herverzekeringsproduct, 
financiële instrument of de betreffende 
activiteit wenden de bedreiging niet af;
(c) een bevoegde autoriteit of bevoegde 
autoriteiten hebben geen maatregelen 
getroffen om de bedreiging af te wenden 
of de getroffen maatregelen wenden de 
bedreiging onvoldoende af.
Indien aan de in de eerste alinea 
vastgestelde voorwaarden is voldaan, kan 
de EAVB uit voorzorg het verbod of de 
beperking zoals bedoeld in lid 1 opleggen, 
alvorens een verzekerings- of 
herverzerzekeringsproduct op de markt 
wordt gebracht dan wel aan 
verzekeringnemers wordt verkocht of een 
financiële activiteit of praktijk wordt 
uitgevoerd.
3. Bij maatregelen op grond van dit 
artikel houdt de EAVB rekening met de 
mate waarin de maatregel:
(a) geen nadelig effect heeft op de 
efficiëntie van de financiële markten of op 
de verzekeringnemers en begunstigden 
dat onevenredig is in verhouding tot de 
voordelen van de maatregel; en
(b) niet het risico van 
regelgevingsarbitrage met zich meebrengt.
Indien een bevoegde autoriteit of 
bevoegde autoriteiten een maatregel 
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hebben genomen op grond van artikel 32, 
kan de EAVB elk van de in lid 1 
genoemde maatregelen nemen zonder het 
in artikel 33 bedoelde advies uit te 
brengen.
4. Alvorens te besluiten maatregelen te 
nemen op grond van dit artikel, stelt de 
EAVB de bevoegde autoriteiten van de 
voorgenomen maatregel in kennis.
4 bis. Alvorens een besluit te nemen 
overeenkomstig lid 1, geeft de EAVB 
kennis van haar voornemen om een 
verzekerings- of herverzekeringsproduct 
dan wel een financiële activiteit of 
praktijk te verbieden of te beperken, tenzij 
binnen een vastgesteld tijdschema 
bepaalde wijzigingen worden aangebracht 
in kenmerken van het verzekerings- of 
herverzekeringsproduct dan wel van de 
financiële activiteit of praktijk.
5. De EAVB publiceert op haar website 
een kennisgeving van elk besluit tot het 
nemen van maatregelen op grond van dit 
artikel. In de kennisgeving worden de 
bijzonderheden van het verbod of de 
beperking vermeld en wordt aangegeven 
op welk moment na de publicatie van de 
kennisgeving de maatregelen in werking 
treden. Een verbod of beperking geldt 
uitsluitend voor handelingen die zijn 
verricht na de inwerkingtreding van de 
maatregelen.
6. De EAVB heroverweegt een verbod of 
beperking op grond van lid 1 met 
passende tussenpozen en ten minste om de 
twaalf maanden. Als het verbod of de 
beperking na die periode van twaalf 
maanden niet wordt verlengd, wordt het 
verbod of de beperking beëindigd.
7. Maatregelen die door de EAVB worden 
genomen op grond van dit artikel krijgen 
voorrang op eerdere maatregelen van een 
bevoegde autoriteit.
8. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 41 gedelegeerde handelingen vast 
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waarin de criteria en factoren worden 
gespecificeerd waarmee de EAVB 
rekening moet houden om te bepalen 
wanneer zich bedreigingen voordoen voor 
de bescherming van beleggers dan wel 
voor het ordelijk functioneren of de 
integriteit van financiële markten en de 
stabiliteit van het financiële stelsel in de 
Unie of een deel daarvan, zoals bedoeld in 
lid 2, onder a). Die gedelegeerde 
handelingen waarborgen dat de EAVB zo 
nodig uit voorzorg kan optreden en niet 
hoeft te wachten tot het product op de 
markt is gebracht of tot het soort activiteit 
of praktijk heeft plaatsgevonden alvorens 
op te treden.

Or. en

Motivering

Op dit moment vormen asymmetrie in de informatie van klanten en 
verzekeringstussenpersonen, alsmede betalingen van commissies door 
verzekeringsondernemingen aan tussenpersonen, een ernstige bedreiging voor de kwaliteit 
van advies inzake verzekeringsproducten. Dit vormt een belemmering voor een kosteneffectief 
en op middelen gericht productaanbod aan klanten. Vanwege de huidige status van het 
respectieve Europese politieke debat en ten behoeve van een doeltreffend en samenhangend 
regelgevend kader is een passende afstemming van IMD II op MiFID desalniettemin een 
doeltreffende aanpak.

Amendement 629
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. de

Amendement 630
Sławomir Nitras
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteit alle sancties of 
maatregelen die bij schending van de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn worden opgelegd, zonder 
onnodige vertraging moet bekendmaken, 
waarbij informatie wordt verstrekt over de 
aard van de schending en de identiteit van 
de personen die ervoor verantwoordelijk 
zijn, tenzij een dergelijke bekendmaking 
een ernstige bedreiging zou vormen voor 
de verzekerings- en 
herverzekeringsmarkten. Ingeval 
bekendmaking de betrokken partijen 
onevenredige schade zou berokkenen, 
maken de bevoegde autoriteiten de 
sancties zonder vermelding van namen 
bekend.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is moeilijk vast te stellen wat "onevenredige schade" zou berokkenen. De bekendmaking 
van sancties zonder vermelding van namen moet worden beperkt tot geheime informatie 
overeenkomstig nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

Amendement 631
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteit alle sancties of 
maatregelen die bij schending van de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn worden opgelegd, zonder 

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteit alle sancties of 
maatregelen die bij schending van de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn worden opgelegd,
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onnodige vertraging moet bekendmaken, 
waarbij informatie wordt verstrekt over de 
aard van de schending en de identiteit van 
de personen die ervoor verantwoordelijk 
zijn, tenzij een dergelijke bekendmaking 
een ernstige bedreiging zou vormen voor 
de verzekerings- en 
herverzekeringsmarkten. Ingeval
bekendmaking de betrokken partijen 
onevenredige schade zou berokkenen, 
maken de bevoegde autoriteiten de 
sancties zonder vermelding van namen 
bekend.

onmiddellijk moet bekendmaken, waarbij 
informatie wordt verstrekt over de aard van 
de schending en de identiteit van de 
personen die ervoor verantwoordelijk zijn.

Or. en

Amendement 632
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteit alle sancties of 
maatregelen die bij schending van de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn worden opgelegd, zonder 
onnodige vertraging moet bekendmaken, 
waarbij informatie wordt verstrekt over de 
aard van de schending en de identiteit van 
de personen die ervoor verantwoordelijk 
zijn, tenzij een dergelijke bekendmaking 
een ernstige bedreiging zou vormen voor 
de verzekerings- en 
herverzekeringsmarkten. Ingeval 
bekendmaking de betrokken partijen 
onevenredige schade zou berokkenen, 
maken de bevoegde autoriteiten de sancties 
zonder vermelding van namen bekend.

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteit alle sancties of 
maatregelen die bij schending van de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn worden opgelegd, zonder 
onnodige vertraging moet bekendmaken, 
waarbij informatie wordt verstrekt over de 
aard van de schending en de identiteit van 
de personen die ervoor verantwoordelijk 
zijn, tenzij een dergelijke bekendmaking 
een ernstige bedreiging zou vormen voor 
de verzekerings- en 
herverzekeringsmarkten. De informatie 
wordt op de website van de betrokken 
bevoegde autoriteiten en de EAVB 
bekendgemaakt. Ingeval bekendmaking de 
betrokken partijen onevenredige schade 
zou berokkenen, maken de bevoegde 
autoriteiten de sancties zonder vermelding 
van namen bekend.

Or. en
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Amendement 633
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de EAVB 
jaarlijks geaggregeerde informatie over 
alle administratieve maatregelen en 
sancties die overeenkomstig de leden 1 en 
2 zijn getroffen, respectievelijk opgelegd. 
De EAVB publiceert die informatie in een 
jaarverslag.

Or. en

Amendement 634
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen met 
betrekking tot de procedures en 
formulieren voor de indiening van 
informatie als bedoeld in dit artikel. De 
EAVB legt deze ontwerpen van technische 
reguleringsnormen uiterlijk op [...]* voor 
aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om technische 
reguleringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.
______________
* PB gelieve datum in te voegen: 18 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
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richtlijn.

Or. en

Amendement 635
Sławomir Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Er is sprake van juridische twijfel als dit soort bepalingen op EU-niveau kan worden 
geregeld. Geen enkel rationeel argument kan de interferentie van de richtlijn op het gebied 
van financiële sancties van de lidstaten rechtvaardigen. In de regelgeving betreffende het 
opleggen van sancties moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke context van 
een bepaalde lidstaat en derhalve dienen dergelijke bepalingen uitsluitend op nationaal 
niveau te worden vastgesteld.

Amendement 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) personen die 
verzekeringswerkzaamheden als 
nevenactiviteit uitoefenen zonder een 
verklaring te hebben ingediend als 
bepaald in artikel 4, of die een dergelijke 
verklaring hebben ingediend maar niet 
aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden 
voldoen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28– lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen of 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen die 
gebruikmaken van de verzekerings- of 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van 
personen die niet in een van de lidstaten 
zijn ingeschreven en niet onder artikel 1, 
lid 2, vallen, en die geen verklaring 
hebben ingediend als bepaald in artikel 4;

c) verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen of 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen die 
gebruikmaken van de verzekerings- of 
herverzekeringsbemiddelingsdiensten van 
personen die niet in een van de lidstaten 
zijn ingeschreven en niet onder artikel 1, 
lid 2, vallen;

Or. en

Amendement 638
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een publieke verklaring waarin de voor 
de schending verantwoordelijke 
natuurlijke of rechtspersoon en de aard 
van de schending worden vermeld;

Schrappen

Or. de

Amendement 639
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een publieke verklaring waarin de voor 
de schending verantwoordelijke natuurlijke 
of rechtspersoon en de aard van de 
schending worden vermeld;

a) een waarschuwing of publieke 
verklaring waarin de voor de schending 
verantwoordelijke natuurlijke of 
rechtspersoon en de aard van de schending 
worden vermeld;

Or. en

Amendement 640
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ingeval het een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon betreft, 
intrekking van de registerinschrijving
overeenkomstig artikel 3;

c) ingeval het een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon betreft, 
intrekking van de vergunning
overeenkomstig artikel 3;

Or. en

Motivering

Teneinde overeenstemming met MiFID II te bereiken.  Dit artikel komt overeen met art. 75 in 
MiFID II.

Amendement 641
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een tijdelijk verbod voor een lid van het 
leidinggevend orgaan van de verzekerings-
of herverzekeringstussenpersoon of de 
verzekerings- of 

d) een tijdelijk verbod voor een lid van het 
leidinggevend orgaan van de verzekerings-
of herverzekeringstussenpersoon of de 
verzekerings- of 
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herverzekeringsonderneming of enigerlei 
andere natuurlijke persoon die voor de 
schending verantwoordelijk wordt 
gehouden, om functies in verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen of 
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen te 
bekleden;

herverzekeringsonderneming die voor de 
schending verantwoordelijk wordt 
gehouden, om functies in verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen of 
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen te 
bekleden;

Or. en

Amendement 642
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een tijdelijk verbod voor een lid van het 
leidinggevend orgaan van de verzekerings-
of herverzekeringstussenpersoon of de 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming of enigerlei 
andere natuurlijke persoon die voor de 
schending verantwoordelijk wordt 
gehouden, om functies in verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen of 
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen te 
bekleden;

d) een verbod voor een lid van het 
leidinggevend orgaan van de verzekerings-
of herverzekeringstussenpersoon of de 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming of enigerlei 
andere natuurlijke persoon die voor de 
schending verantwoordelijk wordt 
gehouden, om functies in verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen of 
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen te blijven
bekleden;

Or. en

Amendement 643
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) ingeval het een rechtspersoon betreft, e) ingeval het een rechtspersoon betreft, 
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administratieve geldboeten oplopend tot 
10 % van de totale jaaromzet van de 
rechtspersoon in het voorgaande boekjaar. 
Wanneer de rechtspersoon een 
dochteronderneming van een 
moederonderneming is, is de 
desbetreffende totale jaaromzet gelijk aan 
de totale jaaromzet die blijkt uit de 
geconsolideerde rekening van de 
uiteindelijke moederonderneming in het 
voorgaande boekjaar;

administratieve geldboeten oplopend tot 
10 % van de totale jaaromzet van de 
rechtspersoon in het voorgaande boekjaar 
met een maximum van 100 000 000 EUR. 
Wanneer de rechtspersoon een 
dochteronderneming van een 
moederonderneming is, is de 
desbetreffende totale jaaromzet gelijk aan 
de totale jaaromzet die blijkt uit de 
geconsolideerde rekening van de 
uiteindelijke moederonderneming in het 
voorgaande boekjaar.

Or. en

Amendement 644
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 5 000 000 EUR of, 
in de lidstaten waar de euro niet de 
officiële valuta is, het overeenkomstige 
bedrag in de nationale valuta op de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
and

f) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 500 000 EUR of, in 
de lidstaten waar de euro niet de officiële 
valuta is, het overeenkomstige bedrag in de 
nationale valuta op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn. en

Or. en

Motivering

Een geldboete van 5 000 000 euro is buitensporig en kan nooit relevant zijn als 
administratieve sanctie voor een natuurlijke persoon wegens inbreuken op deze verordening, 
met name omdat opzettelijke inbreuken volgens de nieuwe marktmisbruikrichtlijn 
strafrechtelijk moeten worden bestraft.

Amendement 645
Krišjānis Kariņš
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 5 000 000 EUR of, 
in de lidstaten waar de euro niet de 
officiële valuta is, het overeenkomstige 
bedrag in de nationale valuta op de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn. en

f) ingeval het een natuurlijke persoon 
betreft, administratieve geldboeten 
oplopend tot maximaal 5 000 000 EUR of, 
in de lidstaten waar de euro niet de 
officiële valuta is, het overeenkomstige 
bedrag in de nationale valuta op de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn. De 
lidstaten kunnen het bedrag verlagen in 
overeenstemming met andere wetgeving 
en sancties die reeds van kracht zijn in de 
respectieve lidstaat; en

Or. en

Amendement 646
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de aan de schending ontleende 
winst kan worden bepaald, zorgen de 
lidstaten ervoor dat het maximumniveau 
gelijk is aan ten minste tweemaal het 
bedrag van die winst.

Schrappen

Or. de

Amendement 647
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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bevoegde autoriteiten bij de vaststelling 
van de aard van administratieve sancties of 
maatregelen en van de omvang van 
administratieve geldboeten alle relevante 
omstandigheden in aanmerking nemen, 
zoals onder meer:

bevoegde autoriteiten bij de vaststelling 
van de aard van administratieve sancties of 
maatregelen en van de omvang van 
administratieve geldboeten alle relevante 
omstandigheden in aanmerking nemen, 
zoals onder meer, in voorkomend geval:

Or. en

Motivering

Zoals het voorstel van de Commissie is geformuleerd, lijkt het erop alsof het artikel 
rechtstreeks van toepassing is en dat in de nationale wetgeving alleen extra factoren kunnen 
worden vastgelegd. Het moet volkomen duidelijk zijn dat de lidstaten de criteria en de 
toepassing ervan in hun nationale wetgeving kunnen vastleggen.

Amendement 648
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29– lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de financiële draagkracht van de voor de 
schending verantwoordelijke natuurlijke of 
rechtspersoon zoals blijkt uit de totale 
omzet van de voor de schending 
verantwoordelijke rechtspersoon of het 
jaarinkomen van de voor de schending 
verantwoordelijke natuurlijke persoon;

c) de financiële draagkracht van de voor de 
schending verantwoordelijke natuurlijke of 
rechtspersoon;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd dit artikel in overeenstemming te brengen met art. 76 in 
MiFID II. 

Amendement 649
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 richt de 
EAVB richtsnoeren tot de bevoegde 
autoriteiten met betrekking tot de aard 
van de administratieve maatregelen en 
sancties en de omvang van de 
administratieve geldboeten.

Schrappen

Or. de

Amendement 650
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 richt de 
EAVB richtsnoeren tot de bevoegde 
autoriteiten met betrekking tot de aard 
van de administratieve maatregelen en 
sancties en de omvang van de 
administratieve geldboeten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het moet volkomen duidelijk zijn dat de lidstaten de criteria en de toepassing ervan in hun 
nationale wetgeving kunnen vastleggen. Derhalve zou de EAVB in dit verband geen 
richtsnoeren moeten uitvaardigen, aangezien die betrekking zouden hebben op 
aangelegenheden die normalerwijze, althans in veel lidstaten, wettelijk geregeld zijn.

Amendement 651
Olle Schmidt
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn doet niet af aan de 
bevoegdheid van de lidstaten van ontvangst 
om passende maatregelen te treffen ter 
voorkoming of bestraffing van op hun 
grondgebied gepleegde onregelmatigheden 
die in strijd zijn met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen die zij om 
redenen van algemeen belang hebben 
vastgesteld. Met name kunnen zij 
inbreukplegende verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen beletten 
nieuwe werkzaamheden op hun 
grondgebied te verrichten.

3. Deze richtlijn doet niet af aan de 
bevoegdheid van de lidstaten van ontvangst 
om passende maatregelen te treffen ter 
voorkoming of bestraffing van op hun 
grondgebied gepleegde onregelmatigheden 
die in strijd zijn met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen die zij om 
redenen van algemeen belang hebben 
vastgesteld. Met name kunnen zij 
inbreukplegende verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersonen beletten 
nieuwe werkzaamheden op hun 
grondgebied te verrichten. De lidstaten 
kunnen besluiten geen regels vast te 
stellen voor administratieve sancties 
wegens schendingen waarvoor 
strafrechtelijke sancties gelden.

Or. en

Motivering

Het moet niet verplicht zijn regels vast te stellen met betrekking tot de administratieve 
sancties die in de in artikel 29 vermelde omstandigheden van toepassing zijn, voor zover daar 
krachtens het nationale strafrechtsysteem sancties op staan.

Amendement 652
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten doeltreffende 
mechanismen instellen om de melding van 
schendingen van de nationale bepalingen 
ter uitvoering van deze richtlijn aan de 
bevoegde autoriteiten te stimuleren.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten doeltreffende 
mechanismen instellen om de melding van 
schendingen van de bepalingen ter 
uitvoering van deze richtlijn aan de 
bevoegde autoriteiten te stimuleren.
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Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd op één lijn te komen met art. 77 in MiFID II.

Amendement 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten doeltreffende 
mechanismen instellen om de melding van 
schendingen van de nationale bepalingen 
ter uitvoering van deze richtlijn aan de 
bevoegde autoriteiten te stimuleren.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten doeltreffende 
mechanismen instellen om de melding van 
mogelijke of feitelijke schendingen van de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn aan de bevoegde autoriteiten 
te stimuleren.

Or. en

Amendement 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) passende bescherming voor werknemers 
van verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen of 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen die 
schendingen aanklagen die binnen die 
ondernemingen of bij die tussenpersonen 
hebben plaatsgevonden; en

b) passende bescherming, met inbegrip 
van anonimiteit waar van toepassing, voor
degenen die begane schendingen bij de 
Commissie melden; en

Or. en
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Amendement 655
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) passende bescherming voor werknemers
van verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen of 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen die 
schendingen aanklagen die binnen die 
ondernemingen of bij die tussenpersonen
hebben plaatsgevonden; en

b) passende bescherming voor werknemers 
die schendingen aanklagen die onder hen
hebben plaatsgevonden; en

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd op één lijn te komen met art. 77 in MiFID II.

Amendement 656
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de EAVB 
jaarlijks geaggregeerde informatie over alle 
administratieve maatregelen of 
administratieve sancties die 
overeenkomstig artikel 26 zijn opgelegd.

De bevoegde autoriteit verstrekt de EAVB 
jaarlijks geaggregeerde informatie over alle 
administratieve maatregelen of 
administratieve sancties die 
overeenkomstig artikel 26 zijn opgelegd.

Or. en

Amendement 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Bevoegdheden van de EAVB om tijdelijk 
in te grijpen
1. In overeenstemming met artikel 9, lid 5, 
van Verordening (EU) nr. 1094/2010 kan 
de EAVB, mits aan de voorwaarden van 
de leden 2 en 3 is voldaan, de volgende 
zaken tijdelijk verbieden of beperken in de 
Unie:
(a) het ontwerpen, op de markt brengen, 
verspreiden of verkopen van bepaalde 
financiële activiteiten; of
(b) een type financiële activiteit of 
praktijk.
Een tijdelijk verbod of tijdelijke beperking 
kan gelden in omstandigheden of 
onderworpen zijn aan uitzonderingen die 
door het EAVB worden gespecificeerd.
2. Het EAVB neemt slechts een besluit 
overeenkomstig lid 1 indien aan elk van 
de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) de voorgestelde maatregel heeft tot 
doel een aanzienlijke reden tot 
bezorgdheid over de bescherming van 
consumenten of een bedreiging voor het 
ordelijk functioneren en de integriteit van 
financiële markten of voor de stabiliteit 
van het financiële stelsel in de Unie of een 
deel daarvan af te wenden;
(b) de reguleringsvereisten op grond van 
de wetgeving van de Unie die van 
toepassing zijn op het betreffende 
instrument of de betreffende activiteit 
wenden de bedreiging niet af;
3. Wanneer de EAVB uit hoofde van dit 
artikel maatregelen neemt, ziet zij erop toe 
dat die maatregel:
(a) geen nadelig effect heeft op de 
efficiëntie van de financiële markten of op 
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de verzekeringnemers dat onevenredig is 
in verhouding tot de voordelen van de 
maatregel; en
(b) niet het risico van 
regelgevingsarbitrage met zich meebrengt.
4. Alvorens te besluiten maatregelen te 
nemen op grond van dit artikel, stelt de 
EAVB de bevoegde autoriteiten van de 
voorgenomen maatregel in kennis.
5. De EAVB publiceert op haar website 
een kennisgeving van elk besluit tot het 
nemen van maatregelen op grond van dit 
artikel. In de kennisgeving worden de 
bijzonderheden van het tijdelijk verbod of 
de tijdelijke beperking vermeld en wordt 
aangegeven op welk moment na de 
publicatie van de kennisgeving de 
maatregelen in werking treden. Een 
tijdelijk verbod of tijdelijke beperking 
geldt alleen voor handelingen die zijn 
verricht na de inwerkingtreding van de 
maatregelen.
6. De EAVB heroverweegt een tijdelijk 
verbod of tijdelijke beperking op grond 
van lid 1 met passende tussenpozen en ten 
minste elke drie maanden. Als het verbod 
of de beperking na die periode van drie 
maanden niet wordt verlengd, wordt het 
verbod of de beperking beëindigd.
7. Maatregelen die door de EAVB worden 
genomen op grond van dit artikel krijgen 
voorrang op eerdere maatregelen van een 
bevoegde autoriteit.
8. De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen maatregelen 
vast waarin de criteria en factoren worden 
gespecificeerd om te bepalen wanneer er 
sprake is van een aanzienlijke reden tot 
bezorgdheid over de bescherming van 
consumenten of een bedreiging voor het 
ordelijk functioneren en de integriteit van 
financiële markten en voor de stabiliteit 
van het financiële stelsel in de Unie of een 
deel daarvan, zoals bedoeld in lid 2, onder 
a).
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Deze factoren en criteria omvatten:
- de mate van complexiteit van een 
instrument en de relatie tot het soort klant 
aan wie het wordt aangeboden en 
verkocht,
- het innovatiegehalte van een instrument, 
een activiteit of een praktijk,
- de hefboomratio van een product of 
praktijk.

Or. en

Amendement 658
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 34 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de artikelen 8, 
17, 23, 24 en 25.

Schrappen

Or. de

Amendement 659
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Or. de

Amendement 660
Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig de artikelen 8, 17, 
23, 24 en 25 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig de artikelen 8, 17, 
23, 24 en 25 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
binnen een termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met drie maanden verlengd.
Wanneer een gedelegeerde handeling vlak 
voor of tijdens een vakantie wordt 
uitgevoerd, gaat de termijn in op de datum 
van de eerste plenaire vergadering na de 
vakantie. In alle gevallen, met inbegrip 
van verlenging, kan de termijn worden 
verlengd totdat drie volledige plenaire 
vergaderingen worden omvat.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd een passende rol voor het Europees Parlement te 
waarborgen in het vaststellingsproces van gedelegeerde handelingen.

Amendement 661
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig de artikelen 8, 17, 
23, 24 en 25 vastgestelde gedelegeerde 

5. Een overeenkomstig de artikelen 8, 17, 
23, 24 en 25 vastgestelde gedelegeerde 
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handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
binnen een termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met drie maanden verlengd.

Or. en

Amendement 662
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 bis
Nadere bepalingen voor ontwerpen van 

technische reguleringsnormen
1. Niettegenstaande alle vastgestelde 
termijnen voor de indiening van 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen bij de Commissie, 
wordt de indiening bij de Commissie 
gefaseerd in etappes van één, anderhalf 
en twee jaar.
2. De Commissie stelt geen technische 
reguleringsnormen vast indien de 
onderzoekstijd van het Parlement als 
gevolg van een reces minder dan twee 
maanden inclusief verlenging bedraagt.
3. Tijdens de ontwerpfasen kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
het Parlement raadplegen, met name bij 
bezorgdheid inzake de reikwijdte van de 
tekst van het eerste niveau.
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4. Indien de bevoegde commissie van het 
Parlement technische reguleringsnormen 
bij stemming heeft verworpen en het 
minder dan twee weken duurt voordat de 
volgende plenaire vergadering 
plaatsvindt, heeft het Parlement recht op 
een aanvullende verlenging tot de datum 
van de plenaire vergadering die na de 
eerstvolgende plenaire vergadering 
plaatsvindt.
5. Ingeval een technische 
reguleringsnorm wordt verworpen en de 
gesignaleerde kwesties een beperkte 
reikwijdte hebben, kan de Commissie een 
versneld tijdschema vaststellen voor de 
indiening van herziene ontwerpen.
6. De Commissie zorgt ervoor dat alle 
vragen van de onderzoeksgroep van het 
Parlement die officieel via de voorzitter 
van de bevoegde commissie worden 
gesteld tijdig worden beantwoord, 
alvorens de ontwerpverordening wordt 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 663
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn voert de Commissie een 
toetsing van deze richtlijn uit. De toetsing 
omvat een algemeen overzicht van de 
praktische toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften en 
houdt daarbij naar behoren rekening met de 
ontwikkelingen op de markt voor 
retailbeleggingsproducten en met de 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
praktische toepassing van deze richtlijn, de 

1. Drie jaar na de inwerkingtreding van de 
bepalingen inzake verplichte 
informatieverstrekking zoals vastgesteld 
in de artikelen 15 t/m 20 evenals 24 en 25 
van deze richtlijn, voert de Commissie een 
toetsing van deze richtlijn uit. De toetsing 
omvat een algemeen overzicht van de 
praktische toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften en 
houdt daarbij naar behoren rekening met de 
ontwikkelingen op de markt voor 
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verordening betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten en [MiFID II]. In de 
toetsing wordt nagedacht over een 
eventuele toepassing van de bepalingen 
van deze richtlijn op producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen. De toetsing 
omvat ook een specifieke analyse van het 
effect van artikel 17, lid 2, rekening 
houdend met de concurrentiesituatie, op de 
markt voor bemiddelingsdiensten voor 
overeenkomsten die niet tot de in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/83/EG vermelde 
branches behoren, alsook van het effect 
van de in artikel 17, lid 2, bedoelde 
verplichtingen op 
verzekeringstussenpersonen die tot het 
midden- en kleinbedrijf behoren.

retailbeleggingsproducten en met de 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
praktische toepassing van deze richtlijn, de 
verordening betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten en [MiFID II]. In de 
toetsing wordt nagedacht over een 
eventuele toepassing van de bepalingen 
van deze richtlijn op producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen. De toetsing 
omvat ook een specifieke analyse van het 
effect van artikel 17, lid 2, rekening 
houdend met de concurrentiesituatie, op de 
markt voor bemiddelingsdiensten voor 
overeenkomsten die niet tot de in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/83/EG vermelde 
branches behoren, alsook van het effect 
van de in artikel 17, lid 2, bedoelde 
verplichtingen op 
verzekeringstussenpersonen die tot het 
midden- en kleinbedrijf behoren.

Or. en

Motivering

Het kan onmogelijk zijn voor de EAVB om vijf jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn de 
effecten van de invoering van verplichte informatieverstrekking te toetsen, omdat in elk geval 
in het voorstel van de Commissie wordt bepaald dat de verplichte informatieverstrekking vijf 
jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn van kracht wordt. Het jaar waarin de bepalingen 
inzake verplichte informatieverstrekking daadwerkelijk van kracht worden, moet derhalve het 
uitgangspunt van de effectbeoordeling zijn. Dit amendement is gebaseerd op een voorstel van 
de EAVB.

Amendement 664
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn voert de Commissie een 
toetsing van deze richtlijn uit. De toetsing 
omvat een algemeen overzicht van de 

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn voert de Commissie na 
raadpleging van het Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten
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praktische toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften en 
houdt daarbij naar behoren rekening met de 
ontwikkelingen op de markt voor 
retailbeleggingsproducten en met de 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
praktische toepassing van deze richtlijn, de 
verordening betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten en [MiFID II]. In de 
toetsing wordt nagedacht over een 
eventuele toepassing van de bepalingen 
van deze richtlijn op producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen. De toetsing 
omvat ook een specifieke analyse van het 
effect van artikel 17, lid 2, rekening 
houdend met de concurrentiesituatie, op de 
markt voor bemiddelingsdiensten voor 
overeenkomsten die niet tot de in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/83/EG vermelde 
branches behoren, alsook van het effect 
van de in artikel 17, lid 2, bedoelde 
verplichtingen op 
verzekeringstussenpersonen die tot het 
midden- en kleinbedrijf behoren.

een toetsing van deze richtlijn uit en dient 
zij bij het Europees Parlement en de Raad 
een eerste verslag in. De toetsing omvat 
een algemeen overzicht van de praktische 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde voorschriften en houdt daarbij 
naar behoren rekening met de 
ontwikkelingen op de markt voor 
retailbeleggingsproducten en met de 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
praktische toepassing van deze richtlijn, de 
verordening betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten en [MiFID II]. In de 
toetsing wordt nagedacht over een 
eventuele toepassing van de bepalingen 
van deze richtlijn op producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen. De toetsing 
omvat ook een specifieke analyse van het 
effect van artikel 17, lid 2, rekening 
houdend met de concurrentiesituatie, op de 
markt voor bemiddelingsdiensten voor 
overeenkomsten die niet tot de in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/83/EG vermelde 
branches behoren, alsook van het effect 
van de in artikel 17, lid 2, bedoelde 
verplichtingen op 
verzekeringstussenpersonen die tot het 
midden- en kleinbedrijf behoren.

Or. en

Amendement 665
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn voert de Commissie een 
toetsing van deze richtlijn uit. De toetsing 
omvat een algemeen overzicht van de 
praktische toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften en 

1. De Commissie onderzoekt de praktische 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde voorschriften en houdt daarbij 
naar behoren rekening met de 
ontwikkelingen op de markt voor 
retailbeleggingsproducten en met de 
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houdt daarbij naar behoren rekening met de 
ontwikkelingen op de markt voor 
retailbeleggingsproducten en met de 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
praktische toepassing van deze richtlijn, de 
verordening betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten en [MiFID II]. In de 
toetsing wordt nagedacht over een 
eventuele toepassing van de bepalingen 
van deze richtlijn op producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen. De toetsing
omvat ook een specifieke analyse van het 
effect van artikel 17, lid 2, rekening 
houdend met de concurrentiesituatie, op de 
markt voor bemiddelingsdiensten voor 
overeenkomsten die niet tot de in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/83/EG vermelde 
branches behoren, alsook van het effect 
van de in artikel 17, lid 2, bedoelde 
verplichtingen op 
verzekeringstussenpersonen die tot het 
midden- en kleinbedrijf behoren.

ervaringen die zijn opgedaan bij de 
praktische toepassing van deze richtlijn, de 
verordening betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten en [MiFID II]. In het 
onderzoek wordt nagedacht over een 
eventuele toepassing van de bepalingen 
van deze richtlijn op producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen. Het 
onderzoek omvat ook een specifieke 
analyse van het effect van artikel 17, lid 2, 
rekening houdend met de 
concurrentiesituatie, op de markt voor 
bemiddelingsdiensten voor 
overeenkomsten die niet tot de in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/83/EG vermelde 
branches behoren, alsook van het effect 
van de in artikel 17, lid 2, bedoelde 
verplichtingen op 
verzekeringstussenpersonen die tot het 
midden- en kleinbedrijf behoren.

Or. de

Motivering

Een algemene toetsing na vijf jaar is niet zinvol omdat de overgangsperiode voor niet-
levensverzekeringen vijf jaar duurt en de richtlijn pas na het verstrijken van die periode 
volledig van kracht wordt.

Amendement 666
Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Één jaar nadat deze richtlijn van 
kracht is geworden, voert de EAVB een 
beoordeling uit van de verschillende 
verzekeringsmarkten van de EU-lidstaten. 
In deze analyse wordt het volgende 
beoordeeld en vergeleken:
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(1) het verband tussen door consumenten 
verzekerde risico's en de feitelijk 
uitgekeerde bedragen, om inzicht te 
verschaffen over de vraag in hoeverre de 
producten van 
verzekeringsondernemingen consumenten 
bescherming bieden tegen grote risico's, 
(2) de bemiddelingskosten die op de 
verzekeringsmarkten van de verschillende 
lidstaten voor rekening van de consument 
komen. De EAVB publiceert de door haar 
gebruikte methoden en de bevindingen 
van deze beoordeling in een verslag.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de kennis over de structuur en het functioneren van de 
verschillende nationale verzekeringsmarkten in de EU te vergroten om voorbeelden van beste 
praktijken in kaart te kunnen brengen en daaruit lering te trekken voor doeltreffender beleid 
in de toekomst.

Amendement 667
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van het Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een eerste 
verslag in.

2. Na raadpleging van het Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad de 
bevindingen van de analyse in.

Or. de

Amendement 668
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op X X 20XX [vier jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn], en 
daarna ten minste om de twee jaar, stelt 
de EAVB een tweede verslag op over de 
toepassing van deze richtlijn. De EAVB 
raadpleegt de EAEM voordat zij haar 
verslag openbaar maakt.

Schrappen

Or. de

Amendement 669
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op X X 20XX [vier jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn], en 
daarna ten minste om de twee jaar, stelt de 
EAVB een tweede verslag op over de 
toepassing van deze richtlijn. De EAVB 
raadpleegt de EAEM voordat zij haar 
verslag openbaar maakt.

3. Uiterlijk op X X 20XX [twee jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn], en 
daarna om het jaar, stelt de EAVB een 
tweede verslag op over de toepassing van 
deze richtlijn. De EAVB raadpleegt de 
EAEM voordat zij haar verslag openbaar 
maakt.

Or. en

Amendement 670
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In een derde verslag, dat uiterlijk op X 
X 20XX [twee jaar na de inwerkingtreding 
van de richtlijn] moet zijn opgesteld, 
maakt de EAVB een evaluatie van de 
structuur van de markt voor 

Schrappen
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verzekeringstussenpersonen.

Or. de

Amendement 671
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In een verslag dat de EAVB 
overeenkomstig lid 3 uiterlijk op X X 
20XX [vier jaar na de inwerkingtreding 
van de richtlijn] moet opstellen, onderzoekt 
zij of de bevoegde autoriteiten als bedoeld 
in artikel 10, lid 1, voldoende 
bevoegdheden hebben en over voldoende 
middelen beschikken om hun taken te 
vervullen.

5. In een verslag dat de EAVB 
overeenkomstig lid 3 uiterlijk op X X 
20XX [twee jaar na de inwerkingtreding 
van de richtlijn] moet opstellen, onderzoekt 
zij of de bevoegde autoriteiten als bedoeld 
in artikel 10, lid 1, voldoende 
bevoegdheden hebben en over voldoende 
middelen beschikken om hun taken te 
vervullen.

Or. en

Amendement 672
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In een verslag dat de EAVB 
overeenkomstig lid 3 uiterlijk op X X 
20XX [vier jaar na de inwerkingtreding 
van de richtlijn] moet opstellen, 
onderzoekt zij of de bevoegde autoriteiten 
als bedoeld in artikel 10, lid 1, voldoende 
bevoegdheden hebben en over voldoende 
middelen beschikken om hun taken te 
vervullen.

5. De Commissie onderzoekt of de 
bevoegde autoriteiten als bedoeld in 
artikel 10, lid 1, voldoende bevoegdheden 
hebben en over voldoende middelen 
beschikken om hun taken te vervullen.

Or. de
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Amendement 673
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in lid 3 bedoelde verslag omvat ten 
minste de volgende punten:

Schrappen

a) de wijzigingen in de structuur van de 
markt voor verzekeringstussenpersonen;
b) de wijzigingen in de patronen van 
grensoverschrijdende activiteit;
c) een tussentijdse beoordeling van de 
verbetering van de kwaliteit van advies en 
verkoopmethoden en van het effect van 
deze richtlijn op 
verzekeringstussenpersonen die tot het 
midden- en kleinbedrijf behoren.

Or. de

Amendement 674
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Hetzelfde verslag omvat tevens een 
evaluatie door de EAVB van het effect 
van deze richtlijn.

Schrappen

Or. de

Amendement 675
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – paragraaf 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de richtsnoeren voor niveau 2 moet 
wel rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van 
schadeverzekeringen. Naar het voorbeeld 
van de beginselen van [MiFID II], artikel 
3, moet overwogen worden voor 
verzekeringen een soortgelijke regeling te 
treffen bij de tenuitvoerlegging van de 
richtlijn door de lidstaten en in de 
richtsnoeren van het Gemengd Comité. 
Personen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen met betrekking tot 
verzekeringsbeleggingsproducten moeten 
zowel voldoen aan de gedragsnormen die 
van toepassing zijn op alle 
verzekeringsovereenkomsten als aan de 
verhoogde normen die van toepassing zijn 
op verzekeringsbeleggingsproducten. 
Eenieder die bemiddelt in 
verzekeringsbeleggingsproducten moet als 
verzekeringstussenpersoon worden 
geregistreerd. 

Or. en


